
              UNIT ONE LESSON 1 

My toe is bleeding . 
أصبع قدمي ينزف                                                                                      

A: Using a dictionary , check the meaning of any word you
don’t know . Write the words below in the correct set . There
are five words in each set . 

اكتب الكلمات ادناه في. تحقق من معنى أي كلمة ل تعرفها , باستخدام القاموس 
.  هنالك خمس كلمات لكل مجموعة . المجموعة الصحيحة 

ملزمة النكليزي للسادس العدادي     
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ankle sneeze                                          كاحل القدم                عطس
blood ابتلع              swallow                                                    دم
breathe ضماد            bandage                                           يتنفس
cream bones                                               مرهم                  عضام
faint سعل                  cough                                          أغمى عليه
knee elbow                                                  ركبة                  مرفق
plaster                   قلب heart                                     لسقة شمعية
shoulder دواء            medicine                                            كتف
                                                                 pills            حبوب دواء
                                                                 skin                      جلد
                                                                 stomach               معدة
                                                                 wrist          اليد   معصم



B- Words with similar meanings are not always interchangeable .
u قابلة للتبديل  .كلمات لها نفس المعنى ليس دائما

من السهل ان تستخدم كلمات بالشكل الصحيح اذا كنت تعرف ما اذا كان هذه-
:لذلك لحظ الكلمات التالية ( صفات , اسماء , أفعال ) الكلمات 

1- hurt ) v. (  يؤلم       * My feet hurt today .   
2- sore ) adj. ( مؤلم    * My feet are sore .
3- pain ) n. (  ألم         * I have a pain in my stomach .

u الى قواعد الغة النكليزية بصورة عامة يكون موقع الفعل بعد الفاعل :-  ملحظة ,وفقا
ويكون موقع السماء بعد حروف المعرفة و, يكون موقع الصفة بعد أفعال الكينونة 

  ( .a , an , the)التنكير 
C- Complete each sentence with a word from the box :

أكمل جميع الجمل بالكلمات من الصندوق                                                   

Bleeding ينزف      Pain )n.( ألم          Dizzy مصاب بالدوار
Broken    مكسور   Sick          مريض   
Hurts يؤلم            Sore )adj.( مؤلم    Sneeze عطس        

1- have you got a cold ? No , I always sneeze when I put pepper
on my food .

.عادةu اعطس عندما أضع فلفل في الطعام , هل مصاب بالبرد ؟ كل  -1

            المجموعة Word Setالكلمة    
Bandage , cream , medicine , plaster , pillsTreatment     علج  
Ankle , knee , elbow , shoulder , wrist           مفاصلJoint
Breathe , cough , faint , sneeze , swallow أفعال             Verbs
Blood , bones , heart , skin , stomach Inside and outside

the body
داخل و خارج الجسم  
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-2 He was sick three times in the night . I think the food at the
restaurant where he ate wasn’t very fresh . 

.أعتقد الطعام في المطعم الذي تناولته� غير طازج . تقيأت ثلث مرات في هذه الليلة  -2
3- She cut her hand while she was chopping vegetables . It was

a very deep cut and it was bleeding a lot , so she had to go to
hospital and have it stitched . 

أنه جرح جداu عميق وينزف  بصورة, جرحت يدها عندما كانت تقطع الخضراوات  -3
.كبيرة لهذا من الواجب الذهاب الى المستشفى ومعالجتها بخياطة الجرح 

4- My back hurts all the time . It only feels ok when I am lying
down .

.انا أشعر فقط بحالة جيدة عندما أستلقي . ضهري يؤلمني طوال الوقت  -4
5- She can’t play tennis . She has broken her right arm . 

.ذراعها اليمن مكسور . ل تستطيع لعب التنس  -5
6- I went swimming yesterday and now my eyes are sore from  
    the chemicals in the pool . 

.ذهب للسباحة البارحة والن عيناي تؤلمني من المواد الكيميائية في البركة  -6
7- Where exactly is the pain and how long have you had it ?

أين هو بالضبط اللم ومنذ متى كان ذلك لديك ؟ -7
8- It was a very hot day and she hadn’t eaten or drunk
anything all day . That’s why she suddenly went pale and felt
dizzy during the lesson .

هذا هو السبب. كان يوم حار جداu ول تستطيع أكل او شرب أي شيء طوال اليوم  -8
.فجأةu اصبحت شاحبة وشعرت بالدوار خلل الدرس 

******************************************************
UNIT ONE LESSON 2

I was ice-skating and I fell over .
كنت اتزحلق على الجليد وسقطت على الرض                                                 

 .
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A- practice the dialogue in pairs . Then practice it again ,
changing the words in italics . 

.غير الكلمات بشكل مائل , مارس الحوار مرة اخرى . مارس الحوار بشكل ثنائي 
Adil : I’ve hurt my wrist .

لقد تأذى معصمي: عادل                                                                           
.

Nurse : Sit down , please . I need to take your details .
.أنا بحاجة لتخاذ التفاصيل الخاصة بك . أجلس من فضلك : الممرضة                    

Nurse : The doctor will see you very soon , Adil . 
u جداu : الممرضة                                               عادل, الطبيب سوف يراك قريبا

.

Doctor : How did you do it ?
كيف فعلت ذلك ؟: الطبيب                                                                           

Adil : I was ice-skating and I fell over . 
.كنت اتزحلق على الجليد وسقطت على الرض : عادل                                       

Adil : Do you think it’s broken ?
هل تعتقد انها مكسورة: عادل                                                                    

؟
Doctor : Probably not . But you need to have an X-ray to make
sure . 

ولكن تحتاج الى أشعة للتأكد من ذلك. ربما ل : الطبيب   .
Adil : Is it broken ?

هل معصمي مكسور ؟: عادل 
Adil : I’m afraid so , it’s fractured here .

أنها ممزقة من هنا. أنا اخشى ذلك : عادل   .
Doctor : I’m going to put your wrist in plaster . 

ضمادة) سوف اعالج معصمك بوضع لسقة مشمعة : الطبيب   ( .
Adil : How long will I have to keep it on ?

كم طول المدة سوف احافظ على الضماد: عادل   .
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Doctor : Six weeks . 
ست اسابيع: الطبيب   .

*****************************************************
*
            )) Past Continuous and Past Simple ((
Past Continuous : الماضي المستمر

.يستخدم الماضي المستمر للتحدث عن احداث حدثت في وقت معين في زمن الماضي 

الفعال التالية ل تستخدم مع الزمنة المستمرة سواء هذه الزمنة بزمن المضارع او* 
, feel , hear , see , smell , taste , believe , doubt , forget) الماضي 

know , understand , wish , like , hate , love , desire , notice ,
remember , want) 

1-At 8 o'clock , I was having dinner . ) Affirmative (
2-She wasn’t watching the film so I turned off the television .
3-Were you studying when I called ?

:   أمثلة أخرى
a- At 7 o'clock last night I was doing homework .
. أستخدم زمن ماضي مستمر في الجملة اعله في وقت معين
b- I was driving to the hospital when my mobile phone ran .
. أستخدم زمن ماضي مستمر في الجملة اعله بحدث قطع حدث آخر

Past Simple : الماضي البسيط
. يستخدم الماضي البسيط للتحدث عن أحداث منتهية او حالت في زمن الماضي -

) الثبات Affirmative ( .ت  + ing + فعل + was , were + الفاعل

) النفي Negative ( .ت  + ing + فعل +  wasn’t  , weren’t + الفاعل

Was , Were +  فعل+ الفاعل  + ing + ت ? ) Question السؤال (
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.يستخدم زمن الماضي البسيط عندما نعرف وقت الحدث - 
  (yesterday , last , ago: )الضروف المستخدمة مع هذا الزمن 

1-He worked late last night .
2- They didn’t go to the pharmacy .
3-Did you sleep well ? 

: أمثلة أخرى 
a-I had dinner with Ali last night .
b-They drove to the hospital immediately . 
. أستخدم زمن الماضي البسيط في الجملتين أعله باستخدام أحداث ماضية منتهية

  :   الفرق بين زمن الماضي المستمر و الماضي البسيط 

الماضي المستمر يستمر لفترة طويلة في الماضي وليس له بداية أو نهاية محددة -1
 لحظ: والماضي البسيط حدث منتهي لفترة قصيرة 

- Last night at 6 p.m. , I ate dinner .
- Last night at 6 p.m. , I was eating dinner . 

.الساعة السادسة بدأ في الكل : الجملة الولى 
.بدأ قبل الساعة السادسة وعند الساعة السادسة كان مستمر في الكل : الجملة الثانية 

نستطيع ان نستخدم الماضي المستمر والماضي البسيط في نفس الجملة لظهار -2
.حدث يقطع حدث اخر 

.يستخدم الماضي المستمر لفترة أطول ويستخدم الماضي البسيط لفتر اقصر  -3
 uمثل :I was ice-skating and I fell over. 

حيث يأتي ( as , while) يستخدم زمن الماضي المستمر مع اداوت الربط التالية  -4
وتستخدم في المنتصف او البداية شرط أن يأتي بعد( حدث أول ) بعدها ماضي مستمر 

.هذه الدوات ماضي مستمر 

ت+  ماضي فعل + الفاعل  . ) Affirmative الثبات (

ت+  مضارع مجرد فعل  + didn’t + الفاعل . ) Negative النفي (

Did +  ت+  مضارع مجرد فعل + الفاعل  ? ) Question السؤال  (
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- While I was eating breakfast , a bird flew into the kitchen .
ويفضل أن ( when , and) يستخدم زمن الماضي البسيط اداوت الربط التالية  -5

.تستخدم في المنتصف شرط ان يأتي بعدها ماضي بسيط 
- I was eating breakfast when a bird flew into the kitchen .
- I was eating breakfast and a bird flew into the kitchen .

B- Put one verb in the past continuous and one in the past simple :
                     : ضع فعل واحد بزمن الماضي المستمر و واحد بزمن الماضي البسيط
1- I ) think ( about you and then you ) ring ( me . 
  - I was thinking about you and then you rang me . 
2- While Ali ) have ( a shower , somebody ) knock ( at the front 
    door .

- While Ali was having a shower , somebody knocked at the 
    front door .

3- I ) clean ( my room and I ) find ( 30 £ under my bed .
  - I was cleaning my room and I found 30 £ under my bed .

4- Luckily , Sharifa ) not drive ( very fast when the child ) run (
into the road . 
- Luckily , Sharifa wasn’t driving very fast when the child ran
into the road .
5- A thief ) take ( our clothes while we ) swim ( .
- A thief took our clothes while we were swimming . 
6- She ) tell ( us to be quiet as we ) make ( too much noise .
- She told us to be quiet as we were making too much noise .
7- My sister ) hide ( my purse under the bed while I ) not look ( .
- My sister hid my purse under the bed while I wasn’t  looking .
8- As she ) carry ( the shopping from the car , my grandfather
) slip ( and ) break ( here ankle .
- As she was carrying the shopping from the car , my
grandfather slipped and broke here ankle .
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C- Complete these sentences with your ideas , put the verb in
the past simple : ضع الفعل بزمن الماضي البسيط, أكمل الجمل التالية بأفكارك 
1- I was running and then I fell down . 
2-My little brother was playing football when he cut his toe
on a piece of glass . 
3- I was thinking about the examination when the teacher
suddenly collected the teat papers . 
4- While I was waiting for the bus , the thief robbed my purse . 
5- I was getting ready for school when the school bus come .

                    UNIT ONE LESSON 3
He was floating when he felt something push him . 
. تحرك عندما أحس بشيء ما يدفعه
- Read the article and choose the best headline :
   : أقرأ المقالة واختر أفضل عنوان

 احترس من اسمك قرش البحر الحمر             
                                                                        WATCH OUT
                                                                        FOR RED SEA
                                                                        SHARKS !
        الدلفين أنقذته من سمكة القرش
             DOLPHINS SAVED 
             HIM FROM A SHARK !
 السعافات الولية على الشاطئ                                                          
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B



                                                                      FIRST AID ON 
                                                                      THE BEACH ! 
  Answer : 

It was a calm morning in the beautiful seaside town of Sharm
Elsheikh , Egypt . Twenty-year-old Zaid Tariq . A tourist from
Iraq , was floating peacefully 150 meters from the shore when he
felt something push him .

u في بلدة ساحلية جميلة من شرم الشيخ  زيد طارق البالغ من. مصر , كان صباح هادئا
 u متر 150ببعد ( سلمية ) كان يسبح بصورة آمنة , سائح من العراق . العمر عشرين عاما

.من الشاطئ عندما شيء ما دفعه 
I didn’t know what it was , he told reporters . " I thought
perhaps my  air bed had hit a piece of wood . Then it pushed
even harder and I fell into the water , that's when I saw it was a
shark . 

بعد. أعتقد بأنه اصطدم بقطعة من الخشب " أخبر الصحفيين " لم يكن يعرف ما حدث 
            . ذلك اندفع بشكل قوي وسقت الى الماء وعندما رأى أنها كانت سمكة قرش

He was trying to swim away when the shark bit his arm . Tariq ,
who was losing a lot of blood and thought he was about to die ,
screamed as loud as he could . I was praying to God to save me ;
he said when thank God . 

الذي بدأ يفقد الكثير من, القرش ذراعه� طارق ( قطع ) حاول ان يسبح بعيداu عندما بت 
كنت أصلي. صرخ بصوت عال بأسرع ما يستطيع , الدم واعتقد بأنه على وشك الموت 

. عندما أشكر ا , قال طارق , الى ا لينقذني 
I was praying to god to save me , he said when some dolphins
swam up and frightened the shark away . There were at least six
of them and they made a circle around me . The shark couldn’t
get near me .
u باتجاه آخر لقد كنت اصلي الى ا لينقذني عندما سبح بعض الدلفين وأخاف القرش ذاهبا

. لم يستطيع القرش التقرب مني . هناك على القل ست منهم كونوا دائرة من حولي . 

C
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Coastguard Jameel Elalawi heard  Tariq’s screams and rescued
him by boat . while he was giving tariq first aid on the boat , his
partner Ahmed Almisri , call the emergency services . 

بينما كان. خفر السواحل جميل العلوي سمع صرخات طارق وأنقذه� بواسطة قارب نجاة 
.صديقه� أحمد المصري استدعى خدمة الطوارئ , يعطي طارق إسعافات أولية 

An ambulance was waiting for Tariq on the shore and he was
immediately taken to the hospital at Sharm Elsheikh . 

نقل طارق على الفور الى المستشفى في شرم. السعاف تنتظر طارق على الشاطئ 
. الشيخ 

It was the most frightening day of my life , Tariq told reporters
from his hospital bed . That shark wanted to have me for
breakfast but dolphins saved me , thank God . 

اخبر طارق الصحفيين من على سريره. كان اليوم الكثر إثارة للخوف في حياتي 
وذلك بفضل, بالمستشفى بأن القرش اراد أن يلتهمني كوجبة فطور لكن الدلفين أنقذوني 

.ا 
B- Write question about the article for the following answers .
There are several possible questions you could write , but just
write one each time :

لكن مجرد, هناك عدة اسئلة محتملة تستطيع كتابتها . أكتب أسئلة حول المقالة التالية 
:كتابة سؤال واحد في كل مرة 

Example :
Q- Where was Zaid Tariq staying ?        - أين استقر زيد طارق ؟      Q
OR – Where was Tariq on holiday ?  اين كان زيد طارق في العطلة ؟- أو
Or- where did these events take place ?  أو – أين هذه الحداث وقعت ؟ 
A- In Sharm Elsheikh , Egypt . – في شرم الشيخ في مصر                  A

Q- What was Zaid Tariq doing when he saw the shark ?
                                                Q –  ماذا فعل زيد طارق عندما رأى سمك القرش

A- He was swimming when he saw it . 
A  كان زيد طارق يسبح عندما رأى سمك القرش - 

Q- What happened / did the shark do ?  ماذا فعل القرش ؟/ ماذا حدث  - Q
A- The shark bit his arm .                                    بت القرش ذراعه . – A 
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Q- Why did he scream / start praying ? لماذا بدأ بالصلة ؟/لماذا صرخ  -Q 
A- Because he thought he was dying . لنه يعتقد سيموت                    - A 

Q- What protected Tariq / frightened the shark away ?
من أخاف سمك القرش ليذهب ؟/ من حمى طارق   - Q

A- dolphins .                             الدلفين . – A

Q- Who heard Tariq's screams / rescued him by boat ?
من انقذه بواسطة قارب النجاة ؟/ من سمع صراخ طارق   - Q

A- The coastguard , Jameel Elalawi , did . خفر السواحل جميل فعل ذلك . -A

Q- What was waiting on the shore ? ماذا كان ينتظر على الشاطئ ؟          -Q 
A- An ambulance . السعاف .               – A

Q- How did dolphins rescue / protect Tariq ? 
Q- كيف الدلفين حمت طارق ؟
A- They rescued him when by made a circle around him .
A – . حمت طارق عندما طوقته

- Now do exercises A to E in the Activity Book :
:في كتاب النشاط  Eالى  Aأنجز الن التمارين من                                              

A- Read the article on page 8 of the following student's book ,
then circle the correct answer :

:ثم طوق بدائرة حول الجواب الصحيح , بكتاب الطالب  8اقرأ المقالة في صفحة 

1- Zaid Tariq was ………                                     1- كان زيد طارق .......
a- a bad swimmer        - سباح سيء a
b- on a holiday    في عطلة             - b        Answer           b
c- working in Egypt يعمل في مصر – c

2- When he was attacked by the shark , he ………….
........طارق , عندما تعرض طارق للهجوم من قبل سمكة القرش  -2
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a- was in a boat                                     في قارب النجاة –a
b- hid it with a piece of wood  أصطدم بقطة من الخشب  –b    Answer         c
c- was lying on a plastic مضطجع على فراش من البلستيك-c
    mattress

3- Tariq ………….   - 3............                                                    طارق
a- was bitten by the shark . قطع من قبل سمك القرش –a
b- lost his arm                                          فقد ذراعه –b     Answer          A
c- wasn’t hurt at all          لم يصاب بأذى على الطلق -c

4- Six dolphins …………... 4- ست دلفين ...........                                  
a- bit the shark                                بت القرش –a
b- made a lot of noise عملت الكثير من الضوضاء –b    Answer           C
c- protected Tariq حافظت على طارق                 -c

5- Tariq was rescued ………..                         5- تم انقاذ طارق .............
a- by sea                    من قبل البحر -a
b- by air   من قبل الهواء                 -b      Answer            A
c- by two children   من قبل طفلين -c

6- When he got back to dry land , he was taken ………. 
................    اقتيد الى , عندما عاد الى اليابسة  -6 

a- straight back to his hotel     عاد الى الفندق uمباشرة -a
b- back to Tariq                                 رجع الى طارق –b     Answer         C
c- to get medical attention للحصول على العناية الطبية -c

D- Close your book . Re-tell the story , taking turns to say one
sentence each . Start like this :

أبدأ مع, تناوب على أن تقول جملة واحدة لكل منها , أعد رواية القصة . أغلق كتابك  
:هذا المقطع 

            Zaid Tariq was on holiday in Sharm Elsheikh . One
morning , he was swimming , suddenly , something push him , he
thought a piece of wood . When he saw the shark , he fell into the
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water , the shark bit his arm . Tariq screamed as loud as could ,
the dolphins frightened the shark away and protected him . The
coastguard Jameel heard Tariq's screams and rescued him by
boat . When he got back to dry land , he was taken to get medical
attention . 

فجأة, كان طارق يسبح , في صباح أحد اليام . زيد طارق في عطلة في شرم الشيخ 
سقط طارق, عندما رأى القرش . أعتقد طارق بأنها قطعة من الخشب , شيء ما يدفعه� 

الدلفين, صرخ طارق بصوت عال بأسرع ما يستطيع . بت القرش ذراعه� , الى الماء 
خفر السواحل جميل سمع صراخ طارق وأنقذه� بواسطة قارب النجاة عندما. حمت طارق 

. رجع الى اليابسة اقتيد للحصول على عناية طبية 
Adjectives ending   – ing    or    – ed  

 (edاو  ing)الصفات المنتهية بـ                                                                     
:ملحظة 

.تستخدم لوصف الشخص الذي يمتلك العواطف أو الشعور  ( ed) الصفات المنتهية بـ -1
تستخدم لوصف الشياء و الحالت التي تسبب العواطف أو ( ing) الصفات النتهية بـ -2

.الشعور 
عندما يأتي بعدها اسم او ضمير عاقل او ( ing) تستخدم الصفات المنتهية : بإختصار * 

.في أغلب الحيان  ( ed) غير عاقل وبخلف ذلك تستخدم الصفات المنتهية 

:أمثلة خارجية 
1- Dogs often feel .….during Firworks . ) frightening , frightened ( 
2- I think that rainy days in Winter are …. . ) depressing , depressed ( 
3- She's ……of doing the same thing everyday . ) bored , boring (
4- The meals at immigrant's café are ……. . ) satisfied , satisfying ( 

D- Underline the correct word : ضع خط تحت الكلمة الصحيحة 
1- She is not very interested / interesting in fashion . 
    She prefers books and music .
2- I saw a very excited / exciting film on T.V. last night . 
3- This book is very bored / boring . I fall a sleep whenever I try
to read it . 
4- We were very frightened / frightening when our car broke
down in the desert .
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5- He's a very interested / interesting person . He has lots of great
stories to tell .

- Write four more adjectives ending in ) ful ( : 
 ( :ful) اكتب أكثر من اربع صفات منتهية بـ                                                     

1- artful                  4داهية - watchful يقظ 
2- awful                   5شنيع - useful مفيد
3- lawful    قانوني

ما هو الفرق بين الصفات و الضروف ؟ ما هو موقع كل منهما ؟ 
A –  الصفات (Adjectives : ) هي كلمات تصف او تعدل معنى السماء سواء هذه

.السماء كانت اشخاص او اسماء اخرى 
u الى المخططين التاليين : موقع الصفات -  :يكون موقع الصفات قبل السماء وفقا

. صفة اسم++) am,is,are,was,were(+ ) a , an , the( احد افعال الكينونة -1
  - Jack is a careful painter .
 .الصفة بدون تكملة ما بعدها  +)am,is,are,was,were( احد افعال الكينونة -2
  - The book was useful . 

B - الضروف (Adverbs: )  هي كلمات منتهية (ly ) تستخدم لوصف او تعديل معنى
.الفعل او الصفة او الضروف الخرى 

يكون موقع الضروف قبل الصفة او قبل الضروف الخرى او بعد: موقع الضروف - 
.الفعل الرئيسي 

1- Jack drives carefully .
2- The picture was colorfully painted . 
3- The book was really well . 

 - uمثل uمن الممكن ان يأتي الضروف بعد الفاعل مباشرة:
- She cheerfully admitted that she had no experience at all . 
  
 Now write sentences using __ ) ful ( adjective and the __ ) fully (
adverb :
1- The story was beautiful .
  - He writes the story beautifully . 
2- The book was useful .

13
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  - Your money is spent usefully .
3- The picture was colorful .
  - The picture was colorfully painted .
4- Jack is a careful painter .
  - jack drives very carefully . 

                     UNIT ONE LESSON 4
Most smokers take it up as teenagers :
معظم المدخنين تناوله� في سن المراهقة
- read the texts below and choose the correct figures to complete
each one : أقرأ النصوص تحت واختر الشكال الصحيحة لكل واحد

- Every year , around 114,000 smokers in the United Kingdom
die from their habit . That's about         300 people every day . 

300مدخن في المملكة المتحدة يمتون من عادتهم ذلك نحو  114,000كل سنة حوالي 
. شخص كل يوم 

- Smoking in Britain is highest in the 20 -         24 age group . 
.  سنة  24- 20التدخين في بريطانيا هو العلى في الفئة العمرية 

- It is illegal to sell cigarettes to children under the age of 16 . Yet
20 ٪ of Britain's         15  year-olds are regular smokers .

٪ من بريطانيا من 20لحد الن  . 16فمن غير قانونية لبيع السجائر للطفال دون سن 
u  هم من المدخنين العاديين  15العمر  .عاما

- More than         80   ٪   of smokers take up the habit when they are
teenagers . 

٪ من المدخنين يتبنون العادة أو هذا السلوك عندما يكونون مراهقين 80أكثر من   .  
- People who smoke a packet of cigarettes a day die on average
          7  years earlier than people who have never smoked . 

7 , 15 , 18 , 14 , £ 41 , 80 ٪ , 300

1

2

3

4

5
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سنوات في وقت 7الشخاص الذين يدخنون علبة سجائر باليوم الواحد يموتون بمعدل 
.سابق من الناس الذين لم يدخنوا قط 

- Every day in the United Kingdom approximately 450 young
people under the age of         18 start smoking . 

سنة يبدأون التدخين 18شاب تحت عمر  450ما يقرب من , كل يوم في المملكة المتحدة 
 .

- The British Government currently spends around £ 30 million a
year anti-smoking education campaigns . A further     £ 41
million is spent on measures to help people give up smoking . 

u حوالي  u على حملت التوعية 30الحكومة البريطانية تنفق حاليا مليون باوند سنويا
مليون باوند آخرى بشأن التدابير لمساعدة الناس بالتخلي 41ينفق . لمكافحة التدخين 

.  عن التدخين 

- More people in Britain die from smoking than from accidents ,
poisoning and AIDS . 

. التسمم و اليدز , الكثير من الناس يموتون من التدخين أكثر من حوادث الطرق 

A- Write questions based on the text for the following answers .
There are several possible questions you could write , but just
write one each time :

هناك عدة أسئلة محتملة تستطيع كتابتها. أكتب اسئلة مستندة على النص للجوبة التالية 
: لكن فقط أكتب واحدة لكل منها , 

Example :
Q- How many people die of smoking every year ?
u ؟      كم من الناس يموتون من التدخين سنويا
A- About 114,000 per year .  كل سنة 114,000حوالي  . 
Q- In which age group is smoking highest ?
      في أي فئة عمرية يصل المدخنون بها الى اعلى نسبة ؟
A- It's highest in the 20-24 age group . 

عاما 24-20أعلى نسبة في الفئة العمرية من   . 
Q- At what age is it legal to sell cigarettes to children ?
    في أي سن قانوني لبيع السجائر للطفال ؟
A- At 18 .  سنة 18بعمر   

6

7
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Q- When do most people start smoking ? متى معظم الناس يبدأون التدخين؟ 
A- When they are teenagers . عندما يكونون مراهقين
Q- How much earlier do smokers die than non smokers ) people
who have never smoked ( ?
كم من المدخنين يموتون بصورة مبكرة اكثر من غير المدخنين ؟
A- They die seven years earlier on average .
يموتون قبل سبع سنوات كمعدل متوسط   
Q- How many people under the age of smoking every year ?
     كم من الناس الذين تقل أعمارهم عن سن التدخين ؟
A- Around 450 a year .  في السنة 450حوالي
Q- How much does the British Government spend a year on anti-
smoking education campaigns ?
u على حملت التوعية لمكافحة التدخين ؟ كم تنفق الحكومة البريطانية سنويا
A- Around £30 million a year .    مليون باوند في السنة 30حوالي

Phrasal Verbs : أشباه الجملة الفعلية 
 - uتتشكل هذه الفعال عند اضافة حرف جر مثل (off / down / up ) الى نهاية الفعل

:بعض هذه الفعال متشابهة بالمعنى و البعض الخر مختلفة مثلu , لتكوين فعل جديد 

1-                                        2-                                           

مثل. يمكن ان يأتي المفعول به قبل او بعد حرف الجر ( أسم ) أذا كان المفعول به - 
 (turn the light off )   أو (turn off the light. ) 
 turn it off: يجب ان يأتي المفعول به قبل حرف الجر مثلu( ضمير)اذا كان المفعول به - 

B- Write the sentences , putting the verbs and objects in the
correct order . Where two answers are possible , write them both :

حيث من المحتمل يكون. ضع الفعال و المفاعيل في الترتيب الصحيح , أكتب الجمل 
:اكتب هذه الجمل على حد سواء , جوابين 

1- Can you / turn on / the television ? 
Can you turn on the television ?
Can you turn the television on ? 

2- I've already / turn on / it .
I've already turned it on .

Pick التقط  
Pick + up ألتقط

Give  يعطي  
Give + up   يتخلى عن
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3- Smoking is terrible . You should / give up / it .
You should give it up .

4- When did you / take up / stamp-collecting ? 
When did you take stamp-collecting up ?
When did you take up stamp-collecting ?

5- I cant remember when / took up / it .
I cant remember when I took it up . 

6- I like these shoes . Can I try / on / them ?
    I like these shoes . can I try them on ? 
7- Can you / turn down / the music ?
    Can you turn down the music ?
    Can you turn the music down ? 
8- I'll / turn down / it / in a minute . 
    I'll turn it down in a minute .  
Prefixes meaning not ) opposites ( : المعاكسات) البادئات التي تعني العكس   (    

: امام الصفات لعطاء العكس  ( ir , in , im , un , il) اضافة الحروف التالية * : 
  visible  invisible:أمام عدد محدود من الصفات مثلin  uنضع  -1
 patient  impatient: مثلp  uأو  mأمام الصفة التي تبدأ بالحرف  imنضع  -2
 legible   illegible: مثلl  uأمام الصفة التي تبدأ بالحرف  ilنضع  -3
 responsible  irresponsible: فقط مثلr  uأمام الصفة التي تبدأ بالحرف  irنضع  -4
happy  unhappy: أمام الصفات التي تبدأ بالعديد من الحروف مثلun  uنضع  -5

Make the opposites of these adjectives by putting the correct
prefix in front of them :
كون معاكسات لهذه الصفات من خلل وضع الضافة الولية صحيحة امام هذه الصفات

1- incorrect                                7- unusual
2- immortal                                8- impolite
3- unfair                                      9- unhealthy 
4- inefficient                               10- independent 
5- unfortunate                            11- inconvenient 
6- impatient                                12- unpleasant 
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                UNIT ONE LESSON 5
Take some exercises every day : شارك ببعض التمارين الرياضية كل يوم 
- Complete the health tips with phrases in the box :
    أكمل النصائح الصحية مع العبارات في الصندوق

FOR KEEPING HEALTHY للحفاظ على الصحة
1- Get enough sleep . An average of eight hours a night is about
right . 

.بمعدل ثمان ساعات في الليل ذلك هو الصواب .  أحصل على قسط كافي من النوم -1

2- Eat a balanced diet   . Make sure you eat plenty of fresh fruit
and vegetables . Avoid excessive a mounts of salt , sugar and
animal fat .

.تأكد من تناول الكثير من الفواكه و الخضراوات الطازجة .  تناول وجبات منتظمة -2
. السكر و الدهون الحيوانية , تجنب الفراط بالملح 

3- Never miss breakfast . It's the most important meal of the day .
. أهم وجبة في اليوم .  ل تترك الفطور -3

Be safe when you travel لتكون آمن عن السفر
Don’t drink too much coffee ل تتناول الكثير من القهوة 
Don’t smoke ل تدخن
Drink plenty of water تناول المزيد من الماء
Eat a balanced diet تناول وجبات متوازنة
Get enough sleep أحصل على قسط كافي من النوم
Look after your eyes أعتني بعينيك
Never miss breakfast ل تترك الفطور 
See the dentist for regular checkups راجع طبيب السنان لجراء فحوص
منتظمة
Take some exercises every day شارك ببعض التمارين الرياضية كل يوم 
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4- Take some exercise every day . Ideally , do sport three times a
week for an hour . If you hate sport , go for a 20-minute walk
every day .

ممارسة الرياضة ثلث مرات في, من الناحية المثالية .  شارك ببعض التمارين -4
.دقيقة سيراu كل يوم  20امضي , اذا كنت تكره الرياضة . السبوع لمدة ساعة 

5- Drink plenty of water . At least a litre and a half every day .
Tea , coffee and soft drinks are not water . 

القهوة و المشروبات, الشاي . على القل لتر ونصف كل يوم .  تناول المزيد من الماء -5
.الغازية ليست مياه 

6- See the dentist for regular checkups . And brush your teeth
three times a day . 

u .  راجع طبيب السنان لجراء فحوص منتظمة -6 .أفرش أسنانك ثلث مرات يوميا
7- Don’t drink too much coffee . Tea is better for your heart and
can even lower your blood pressure . 

.الشاي هو أفضل لقلبك وحتى يمكن ان يخفض ضغط الدم . ل تتناول الكثير من القهوة -7
8- Don’t smoke . If you do , ask a doctor for help with giving it up .

.أسأل الطبيب للمساعدة في ترك التدخين , اذا فعلت .  ل تدخن -8
9- Look after your eyes . Get them tested once a year . 

.أحصل على اختبار عيونك مرة في السنة .  أعتني بعينيك -9
10- Be safe when you travel . Make sure you are up to date with
vaccinations and take malaria medication if necessary . 

وتناول( اللقوحات ) تأكد من أنك حتى الن مع التطعيمات .  لتكون آمن عند السفر -10
. أدوية الملريا اذا ألزم المر 

- Now do exercise A to F in the activity book : 
: في كتاب النشاط  Fالى   Aأنجز الن التمارين من - 

A- Underline four plural countable nouns on page 10 of the
student's book : 

من 10ضع خط تحت أربع اسماء جمع معدودة وأربع اسماء جمع غير معدودة في صفحة 
: كتاب الطالب
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B- Expression of quantity : التعبير عن الكمية
مع السماء المعدودة(  الكثير من ) التي تعني  ( a lot of  , plenty of)تستخدم  -1

 uوغير المعدودة التي تشير لكميات كبيرة لشيء ما مثل ( (time , money , people

مع الجمل المثبتة او في بعض( بعض ) التي تعني بمعنى  ( some) تستخدم  -2
(any)الحيان مع السئلة التي نعتقد بان جوابها صحيح او اسئلة الطلب او العرض اما 

وكلتا الكلمتين. تستـــخدم مع الجمل المنفيــة او الستفـــهامية فقـــط ( أي ) التي تعني 
 (  (some , any  تستخدم مع السماء المعدودة و غير المعدودة .

Uncountable Nouns أسماء غير معدودةCountable Nouns أسماء معدودة
- fruit فواكه
- salt ملح
- sugar سكر
- fat دهون
- tea شاي
- coffee قهوة
- water ماء
- medication دواء
- sleep نوم
- help مساعدة
- homework واجب بيتي
- money نقود
- bread خبز
- work عمل
- space فضاء

- eyes عيون
- vegetables خضراوات 
- amounts كميات
- soft drink مشروبات غازية
- teeth اسنان
- vaccinations لقاحات

هنالك كلمات محيرة أي ممكن ان تكون* 
:معدودة او غير معدودة مثل! 

1( .time )بمعنى وقت تعتبر غير معدودة
((times  بمعنى عدد مرات تعتبر معدودة .
2(( .sport بمعنى رياضة تعتبر غير

معدودة اذا جاءت تشير الى جميع الفعاليات
(أي بدون تحديد نوع الرياضة ) البدنية 

وتعتبر معدودة اذا جاءت تشير الى نوع من
.الفعاليات البدنية 

3(( .exercise تعتبر معدودة اذا جاءت
بمعنى تمرين وتعتبر غير معدود اذا جاءت

 .بمعنى رياضة بدنية 
الكلمات غير معدودة تعتبر: ملحظة * 

معدودة مثل! اذا حددت بكمية او بمقدار
.معين 

Sleep      hour's sleep
Water     litre of water
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مع السماء المعدودة( المقدار الكافي ) التي تعني بمعنى  ( enough) تستخدم  -3
 uوغير المعدودة ويكون موقعها قبل السماء او بعد الصفات او الضروف مثل:

                 ready enough   او   enough money 

مع السمـــاء المعدودة وتستخدم( الكثير ) والتي تعني بمعنى  ( many) تستــخدم  -4
 (  (much  كلتــا الكلمــتين. مع السمـــاء غير المعدودة ( الكثير ) والتي تعني بمعنى

 (many , much )  تستخدم فقط مع الجمل الستفهامية و المنفية .

مع السمـــاء المعـــدودة وتستخدم( القليل ) والتي تعني بمعنى  ( a few) تستخدم  -5
 (a little )  كلتــا. مـــع السمــــاء غيـــر المــــعدودة ( القليـل ) والتــــي تعني بمعنى
 (a few , a little )  تستخدم فقط مع الجمل المثبتة .

C- Complete the questions with ) much or many ( :
     ) much or many ( أكمل السئلة مع
1- How much food do we need to bring to the picnic ?
2- How many apples do we need ? 
3- How many meals do you eat a day ?
4- How much sleep did you get last night ?
5- How much exercise does he take a week ?
6- How many hour's sleep did you get the night before ?
7- How much time do you spend on your homework ?
8- How many times  week do you wash your hair ?

D- Complete the sentences with a few or little :
     ) a few او little   ( أكمل الجمل مع
1- I've got a few people at the party .
2- I've got a little work to finish , so can you wait a minute ?
3- You'll have to wait a few minute .
4- There's only a little orange juice left in the bottle .
5- How much money have you got left ? Just a little .
6- I've met her a few times . 
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7- Put your case in the car . There's still a little space left . 
8- We need a few more orange . 

E- In your note book , write for a questionnaire with this little
how healthy are you ? Write question in the present and past
simple :

كيف حالتك) أكتب اربع أسئلة لهذا الستبيان مع هذا العنوان , في دفتر ملحظاتك 
: أكتب اسئلة بزمن المضارع و الماضي البسيط ( الصحية 

1- How many hours sleep did you get last night ?
2- How many times a week do you wash your hair ?
3- How many meals do you eat a day ?
4- How much fruit did we need ? 

             UNIT ONE LESSON 6 
Teachers used to be stricter 

حرص) المدرسون أعتادوا على ان يكونوا أكثر صرامة   (
- Which opinions are true for Iraq ?
Write A ) agree ( or D ) disagree ( in the boxes :

في الصناديق ( رفض  ) Dأو ( موافق  ) Aأي من الراء صحيحة بالنسبة للعراق ؟ أكتب 
1- families used to be bigger 

اعتادت السر على ان تكون بحجم كبير  -1
2- Young people used to have less freedom

اعتاد الشباب على امتلك حرية أقل  -2

3- The health service used to be better
الخدمة الصحية اعتادت على ان تكون أفضل  -3

4- There used to be more poverty
اعتاد على ان يكون أكثر فقراu ( العراق ) هناك  -4

5- People used to die younger
5-     u اعتاد الناس على ان يموتون وهم بأصغر سنا

6- People used to be get a better education
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اعتادوا الناس الحصول على تعليم أفضل  -6
7- There didn’t use to be so much pollution in cities

هناك لم يعتاد على ان يكون الكثير من التلوث في المدن   -7
8- Children didn’t use to be so rude

لم يعتاد الطفال على ان يكونوا جداu وقحين  -8

- Talk about how life has changed in the past 100 years . Make
sentences with used to / didn’t use to , use these ideas :

/ used to) كون جمل باستخدام . الماضية  100تكلم كيف الحياة تغيرت في السنوات 
didn’t use to: ) 

1- Children used to obey the older . 
2- People didn’t use to get better education . 
3- Villages used to be more poverty . 
4- Schools used to be in mosques . 
5- Cities didn’t use to be clean . 

 ( used to: ) كيفية استخدام 
(واقعية ) للتحدث عن اشياء او احداث او انشطة حقيقية  ( used to) تستخدم  -1

. حدثت بصورة منتظمة بزمن الماضي ولم تستمر الى الوقت الحاضر 

1- 

- Films used to be black and white . Now they are usually in colour .
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2-

- People didn’t use to have computers and mobile phones , but 
   now every one has them .  

3-

- Did Iraq use to have a big airport ?
   Yes , it did .            No , it didn’t .
- What did you use to fight about ? 

Now do exercises A and B in the activity book : 
الن انجز التمارين A و B : في كتاب النشاط
A- Complete the conversation between Huda and her grandmother
with the correct form of used to : 

 ( :used to) أكمل المحادثة بين هدى و والدتها بالشكل الصحيح باستخدام 
Huda : Which TV. programmes        did you use to watch ) you / 
             watch ( when you were little , Grandma ? 
Grandmother : We didn’t have a television when I was a little girl , 
                         dear , we        used to do ) do ( things . We        didn’t 
                         use to sit ) not sit ( around watching a box !  

Huda : What        did you use to do ) you / do ( ?
Grandmother : We        used to help ) help ( mother with the house 
                           work and cooking . 
Huda : But how        did you use to have ) you / have ( fun ?
Grandmother : We        used to play ) play ( the drums and sing and 
                            dance . families        used to have ) have ( real  
                            conversations in those days . 

ت+  + مصدر مجرد   didn’t use to  +       الفاعل  . ) Negative (
) مفرد او جمع (

ت+  + مصدر مجرد  use to + الفاعل + did + أداة السؤال  ? ) Question (
ان وجدت(          مفرد او جمع  (  

1

2 3
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Huda :       Did you use to go out ) you / go out ( with your
friends ?
Grandfather : Yes , dear , we          used to go ) go ( shopping in the
souqs with my sister Wafa and my friend Layla . Then we all          
used to come ) come ( home for tea . We         used to talk ) talk (
about every thing . We          didn’t use to walk ) not walk ( around
talking on these silly mobile things like young people today . 

:-قارن نستخدم احد القواعد التالية  ( compare) عندما يذكر لنا كلمة 

1-

امامmore)  ) الى نهاية الصفة المتكونة من مقطع واحد ونضيف  ( er) نضيف * 
. الصفة المتكونة من اكثر من مقطع 

اذا تكونت الصفة من حرف علة واحد او حرفين علة متجاورين او حرف علة واحد مع- 
الصامت تعتبر صفة ذو مقطع واحد او اذا تكونت من اكثر من ( e) انتهاء الصفة بحرف 

. حرف علة تعتبر صفة ذو اكثر من مقطع واحد 

2-

Example : Compare malls today with malls 50 years ago , use the
adjectives " various "
- Malls are more various than they used to be . 
- Malls aren’t as various as they used to be .  

B- Compare life today with life 50 years age . Write pairs of
sentences using one of the adjectives in brackets each time :

u واحدة من. سنة مضت  50قارن الحياة اليوم بالحياة منذ -  أكتب زوج من الجمل مستخدما
:  الصفات ما ربين القوسين لكل مرة 

1- Life ) easy / hard / slow / fast (
  - Life is faster now than it used to be . 

1

1

1

1
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             صفة مضاف لها  الفاعل الثاني او ضمير                              
used to be +   الفاعل الول اذا كان +  is , are   +   er , more  + than + الفاعل
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used to be +   الفاعل الول اذا كان+  asصفة او ضرف  isn’t,aren’t + as + الفاعل
  الفاعل واحد                                                                          



  - Life isn’t as easy as it used to be . 
2- Films ) funny / boring / violent / romantic (
  - Films are more violent than they used to be . 
  - Films aren’t as romantic as they used to be . 
3- Streets ) noisy / quiet / clean / dirty / safe / dangerous ( 
  - Streets are more dangerous than they used to be .
  - Streets aren’t as clean as they used to be . 
4- Towns ) big / small / crowded / polluted (
  - Towns are more crowded than they used to be .
  - Towns aren’t as polluted as they used to be . 
5- Doctors ) good / expensive / cheap / well-trained (
  - Doctors are better trained than they used to be .
  - Doctors aren’t as cheap as they used to be . 

Write a paragraph about " Life Today Compared With Life 50
Years Ago "

"سنة مضت  50الحياة اليوم مقارنة مع الحياة منذ " أكتب قطعة انشائية عن 
            Life today is better than 50 years ago . For one thing ,
today schools are developed and education is better where as they
used to be bad and less education . 
            Secondly , everyday life is easier today . Today we have all
modern means where as people used to have old means , they
used to live difficult life .
            Finally , people have good hospitals , roads and schools .
Besides ,the means of life are easy where as they used to difficult .

       
u لشيء واحد  50الحياة اليوم افضل من الحياة التي مضت منذ          المدارس اليوم. عاما

. متطورة والتعليم افضل في حين المدارس اعتادت على ان تكون سيئة واقل تعليم 
u الحياة اليومية سهلة اليوم           نحن نمتلك اليوم كل الوسائل الحديثة في حين. ثانيا

. اعتاد الناس على امتلك وسائل قديمة واعتاد الناس بالعيش على حياة صعبة 
كل, اضافة الى ذلك . طرق ومدارس جيدة , أخيراu امتلك الناس على مستشفيات         

. وسائل الحياة السهلة في حين اعتادت على ان تكون صعبة 
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                    UNIT ONE LESSON 7
 (Linking Phrases: ) عبارات الربط 

: للطلع على كيفية استخدام عبارات الربط لحظ الملحظات ادناه 
: تستخدم عبارات الربط التالية كما مؤشر ازاءها 

: نستخدم احدى العبارات التالية  ( Giving opinion) لعطاء رأي  -1
- In my opinion , ………. في رأيي 
- I feel that …………. اشعر ان 
- Personally , I think …….  u اعتقد, شخصيا  
- Generally speaking …….. بصفة عامة او بشكل عام  

:نستخدم احدى العبارات التالية  Talking about causes) ) للتحدث عن اسباب  -2
- One reason is that …….. سبب واحد هو ان 
- Because of ……… بسبب 
- This is caused by ………  يتسبب هذا من قبل 

: نستخدم احدى العبارات التالية  ( Talk about results) للتحدث عن نتائج  -3
- As a result , ………. نتيجة لذلك 
- Consequently , ……… على ذلك uبناء 
- Therefore , ……….. لذلك 

: للتسلسل الزمني نستخدم احدى العبارات التالية  -4
- Firstly , ……… اول                    - In the past , …….. في زمن
الماضي
- Secondly , ……. ثانيا                  - Next , ……. ثم بعد ذلك
- Thirdly , …….. ثالثا                   - In addition , …… بالضافة الى ذلك
- Finally , …….. اخيرا                   - Furthermore , ….. علوة على ذلك
- Lastly , ……… اخيرا                  - On top of that ,…. على رأس ذلك
- Let's start with … دعونا نبدأ مع  - Last but not least ,.. ولكن ليس uاخيرا
اخرا
- In the first place , .. في المقام الول  

- Read the article and choose the correct linking phrase for each
gap : أقرأ المقال و أختر عبارة الربط الصحيحة لكل فراغ :
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People should take responsibility for their own health .
. ينبغي على الناس ان يتحملوا المسؤولية عن صحتهم
By Dr. Samir Ramzi . من قبل الدكتور سمير رمزي

            Every year , the government spends millions of pounds in
health care on people who have brought their illnesses on
themselves through bad diet , lack of exercise or smoking . 

الحكومة تنفق المليين من الجنيهات في مجال الرعاية الصحية على, كل عام           
عدم ممارسة, الناس الذين جلبوا امراضهم على انفسهم من خلل اتباع نضام غذائي سيء 

. الرياضة او التدخين 

1- Let's start with   diet . In Britain , the number of diabetics goes
up every year . 

.عدد مرضى السكري ترتفع في كل عام , في بريطانيا . دعونا نبدأ مع النظام الغذائي  -1

- As a result of this نتيجة لذلك
- Finally , let's talk about  uدعونا نتحدث عن, اخيرا
- Further more  من ناحية اخرى) علوة على ذلك  (
- In my opinion حسب رأيي
- In the past في الماضي
- Let's start with دعونا نبدأ مع
- Next , we need to look at  uنحن بحاجة للنظر في, بعد ذلك مباشرة
- Now الن
- The main reason is السبب الرئيسي هو 
- Yet مع ذلك
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2- The main reason is   that people are eating food that contains
too much fat , sugar and salt .

السكر  , السبب الرئيسي هو يتناول الناس الطعام الذي يحتوي الكثير من الدهون  -2
.والملح 

3- As a result of this   unhealthy diet . 60 percent of British people
are over weight and therefore ; at risk of becoming diabetic .

٪ من الشعب البريطاني يمتلكون وزن 60. نتيجة لهذا النظام الغذائي غير الصحي  -3
. اكثر وبالتالي اصبحوا في خطر مرض السكري 

4- Next , we need to look at exercise . 
4-  uنحن بحاجة للنظر في ممارسة الرياضة , بعد ذلك مباشرة.

5- In the past people used to walk more or use a bicycle to get
around . 

في الماضي اعتاد الناس على المشي اكثر او استخدام الدراجات الهوائية للحصول -5
.على جولة 

6- Now every one gets in their car instead of walking . Even if the
distance is just a kilometer or two . 

حتى وان كانت المسافة كيلو متر, الن كل شخص يحصل على سيارة بلu من المشي  -6
.واحد او اثنين فقط 

7- Furthermore , children spend hours playing TV. and computer
games instead of running about outside . 

الطفال يقضون ساعات للعب بألعاب التلفاز و الكومبيوتر بلu من, علوة على ذلك  -7
 u .الركض خارجا

8- Yet we all know that regular exercise helps us to control our
weight and keep our heart healthy .

مع ذلك نحن نعلم ان ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعدنا على السيطرة على -8
.الوزن لدينا والحفاظ على قلوبنا الصحية 

9- Finally , let's talk about smoking . There's almost nothing
that's worse for your health than this habit . Smoking damages
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the lungs and heart . And smokers generally need more medical
attention than non smokers . 

9-  uوهذا الشيء أسوأ لصحتك. دعونا نتحدث عن التدخين , اخيرا u ل يوجد شيء تقريبا
u بحاجة لمزيد من. يتلف التدخين الرئتين والقلب . من خذه العادة  المدخنون عموما

.الهتمام الطبي من غير المدخنين 
10- In my opinion the government should not give free health
care to people who don’t take care of themselves . 

يجب على الحكومة ان ل تعطي الرعاية الصحية المجانية للشخاص, حسب رأيي  -10
.الذين ل يعتنون بأنفسهم 

Now do exercises A and B in the activity book :
 أنجز الن التمارين A و B  في كتاب النشاط
A: Circle the correct sentences ending based on the information
in the article on page 12 of the student's book :

ضع دائرة حول الجملة الصحيحة مستنداu الى المعلومات الموجودة في المقالة في صفحة
:من كتاب الطالب  12

1- The government spends million on 
الحكومة تنفق المليين من الجنيهات على  -1

a- anti-smoking campaigns . حملت مكافحة التدخين 
b- people who have made themselves ill .الناس الذين جعلوا من أنفسهم مرضى
c- people who never take exercise . الناس الذين لم يسبق لهم ممارسة تمارين
    رياضية
Answer : b
2- Because of their bad diet , 60 ٪ of British people 

٪  من الشعب البريطاني  60, بسبب النظام الغذائي السيء  -2
a- are diabetic مصابين بالسكري
b- are over weight and could get diabetic زيادة الوزن والصابة بالسكري
c- are very unhealthy غير صحيين
Answer : b

3- people                                                                                      3-
 الناس
a- no longer take enough exercise لم يمارسوا ما يكفي من الرياضة البدنية
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b- watch TV. all day long مشاهدة التلفاز طوال اليوم
c- should stop using their cars ينبغي التوقف عن استخدام سياراتهم 
Answer : a
4- Smoking                                                                               4- التدخين
a- is a dirty habit عادة قذرة
b- is a very expensive habit عادة مكلفة للغاية
c- is destroying a lot of people's health .  تدمر الكثير من صحة النسان 
Answer : c
5- The government shouldn’t pay for people's health car

من غير المستحسن ان تدفع الحكومة ثمن سيارة صحة الناس  -5
a- unless they take proper care of themselves 
 ما لم تأخذ الرعاية المناسبة من أنفسهم     
b- unless they have children ما لم لديهم أطفال 
c- unless they and their children are un healthy 
 ما لم هم وأطفالهم غير صحيين     
Answer : a 

B- When have you checked your answer , write out the five correct
sentences in full in your notebook . Use them as  basis for a
summary of the article . Add the following phrases in the correct
place to link the ideas and sentences :

.اكتب خمس جمل صحيحة بشكل كامل في كتاب ملحظاتك . عندما تحققت من اجابتك 
اضف العبارات التالية في المكان الصحيح لربط الفكار. استخدمها كأساس لملخص المقالة 

: و الجمل 
- and last but not least ليس اخرا uاخيرا   - and their children وأطفالهم
- firstly اول                             - I feel that انا اشعر بذلك 
- further more علوة على ذلك  - in the following three ways
في الطرق الثلثة التالية                                                   
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            The government spends millions on people who have made
themselves ill in the following three ways . Firstly , because of
their bad diet , 60 ٪ of British people are overweight and could get
diabetes . Furthermore , people no longer take enough exercise .
And last but not least , smoking is destroying a lot of people's
health . I feel that the government shouldn’t pay for people's
health care unless they take proper care of themselves and their
children . 

صرفت الحكومة مليين الجنيهات على الناس الذين جلبوا المرض لنفسهم في          
٪ من الشعب البريطاني 60, اولu لن نظامهم الغذائي السيء . الطرق الثلثة التالية 

علوة على ذلك الشعب لم يمارس. لديهم وزن زائد ومن المحتمل التعرض الى السكري 
انا. اخيراu وليس اخراu التدخين هو تحطيم للكثير من صحة الناس . الرياضة بشكل كافي 

اشعر بذلك على الحكومة ان ل تدفع للعتناء بصحة الناس مالم يتبعون الرعاية المناسبة
.لنفسهم ولطفالهم 

                      UNIT ONE LESSON 8
A- Write 100 to 120 words on : 
              " How to reduce the number of car accident " 
             There are thousands of car accidents a year which cause
serious injuries . Most of these accidents have one of the following
causes . The driver is driving too fast or sometimes , driver not
concentrating by using mobile phone or changing CD . Another
cause of accidents is when driver doesn’t obey road signs or badly
maintained car . There are several ways the government could
deal with this problem , firstly , they could achieve a lot of traffic
police , furthermore , they could put a lot of speed cameras , in
my opinion , the best solution would be heavier fines and stricter
driving test .
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معظم هذه. هنالك اللف من حوادث السيارات بالسنة التي تسبب اصابات بالغة           
السائق يقود السيارة بسرعة عالية او, اولu . الحوادث تمتلك واحدة من هذه السباب 

 .CDبعض الحيان السائق ل يركز من خلل استخدام الهاتف النقال او تغيير قرص 
سبب آخر سبب للحوادث عندما السائق ل يطيع اشارات الطريق او سيارة سيئة الصيانة

يمكن ان تنجز الكثير من. هنالك عدة طرق يمكن للحكومة الهتمام بها لهذه المشكلة . 
.يمكن ات توضع الكثير من كاميرات مراقبة السرعة , علوة على ذلك , مراكز الشرطة 

. في رأيي أفضل حل سيكون غرامات باهظة و اختبار سياقة صارم 

B- The government should ban smoking in all public places .
Write 100 to 120 words on this topic :

كلمة 120الى  100أكتب من . يجب على الحكومة حظر التدخين في الماكن العامة 
:حول هذا الموضوع 

      " The Government Should Ban Smoking in Public Places "
             Smoking is a dangerous habit and cause many diseases , it
is destroying a lot of people's health , furthermore , breathing in
smoke from people who are smoking near , you also causes
diseases , especially children . Adults smoking in public sets a bad
example to children and teenagers . To solve this problem , the
government should make life harder for smoker would make
them give up smoking , and last but not least , the government
should ban smoking to save lives and save the government lots of
money in health costs .  

يدمر الكثير من صحة, التدخين هو عادة خطيرة ويسبب العديد من المراض            
,التنفس في الدخان من الناس الذين يتناولون السكائر القريبين , علة على ذلك , الناس 

u للطفال  u يسبب المراض وخصوصا المدخنين البالغين في الماكن العامة عادة. ايضا
على الحكومة ان تجعل الحياة أكثر, لحل هذه المشكلة . سيئة للطفال و المراهقين 

اخيراu وليس اخراu من واجب, صعوبة على المدخنين وهذا سيجعلهم يتخلون عن التدخين 
الحكومة حضر التدخين لنقاذ الحياة ولنقاذ الحكومة من الكثير من تكاليف الرعاية

. الصحية 
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                    UNIT ONE LESSON 9 

A- Write the opposite of these words by adding a prefix :
1- unintelligent                                      2- unpopular 
3- illegal                                                 4- impossible 

B- Write the correct words : 
1- Name three joints in the arm :
     wrist        elbow       shoulder 
2- Name two joints in the leg :

knee              ankle 
3- Name two things for covering a cut :

plaster          bandage  

C- Complete the words : 
1- I feel dizzy . I think I am going to f ai nt .
2- I cant swallow . I have a sore th roat and a te mperatu re of 39
degrees .
3- You have to take two of these p ill s three times a day . 
4- The sk in  on my legs is very dry so I have to put this cream on
every day . 
5- We often say " Bless you ! " when some body sn eeze s , but we
don’t say it if some body c ou ghs . 

D- Put the verbs in brackets into the past continuous or past
simple tense : ضع ما بين القوسين الى زمن الماضي المستمر والماضي البسيط 
Last year , my friend Zeina        got  ) get ( hurt in a car accident .
This is how it        happened ) happen ( . She and her brother
Salam and her sister Khaleda had spent the afternoon at Zubair ,
and they         were returning ) return ( to Basra . Salam       was
driving ) drive ( and Khaleda        was sitting ) sit ( next to him in 

1

2

3 4

5
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front . Salam        was going ) go ( quite fast . Suddenly a little boy
          ran ) run ( on to the road . Salam        put  ) put ( his food
on the brake really hard and her car        stopped ) stop ( dead .  

E- Complete the sentences with much , many , few or little :
 أكمل الجمل بالتالي     
1- Hurry up . There isn’t much time before the bus leaves .
2- Can you lend me a little money ? I've left my purse at home . 
3-  How many times do I have to tell you my phone number ? 
     Why can't you remember it ? 
4- We need a little more fruit to take on the picnic . Can you buy 
     some , please ?
5- I don’t think I can fit in that parking place . here isn’t much 
    space . 
6- There weren’t many people at the meeting . I think quite  few 
     had left early . 

F- Write sentences with used to / didn’t use to and the present or 
      past simple :
used toوباستخدام زمن المضارع او الماضي البسيط )  :          ( أكتب جمل باستخدام
1- He ) have ( his hair cut at the hairdresser's , but now his wife

) cut ( it for him . 
- He used to have his hair cut at the hairdresser's , but now

his wife cuts it for him .
2- I ) have ( a bicycle , but some one ) steal ( it last month .
  - I used to have a bicycle , but some one stole it last month .
3- He ) like ( going out , but now he always ) want ( to stay at home .
 - He used to like going out ,but now he always wants to stay at home .
4- She ) wear ( glasses , but now she ) have ( contact lenses .
  - She used to wear glasses , but now she has contact lenses .
5- She ) not / talk ( so much , but now she never ) stop ( talking .
  - She didn’t  use to talk so much , but now she never stops talking .
 
 

6

8

9
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6- There )be( a house here , but they )knock( it down two years ago .
 - There used to be a house here , but they knocked it down two 
    years ago . 
7- She ) not / be ( so thin , but she ) get ( very ill last year and ) lose ( 
    a lot of weight .
 - She didn’t  use to be so thin , but she got very ill last year and lost 
    a lot of weight .

G- Write 100 to 120 on this topic : حول هذا الموضوع 120الى  100أكتب    
                 " Cigarettes advertising should be illegal " 
                   " من الواجب ان تكون اعلنات السجائر غير قانونية "
            Cigarettes are harmful to the health of smokers because it
causes many diseases , furthermore , breathing in smoke from
people who are smoking near you also cause diseases . Every one
) children , young people ( can see cigarette advertisements in TV.
, streets or public places , cigarette advertisements give bad
message to the children and teenagers that smoking is popular
and attractive , a lot of advertisements don’t mention the dangers
of smoking . The young people easily influenced by cigarette
advertisements , in my opinion smoking is common among young
people by seeing adults smoking in public places or influenced
advertisement .

علوة على, السجائر مضرة لصحة المدخنين لنها تسبب العديد من المراض           
u يسبب. ذلك التنفس في الدخان من الناس الذين يتناولون السجائر بالقرب منها  ايضا

يمكن ان يشاهدوا اعلنات السجائر في( الشباب , الطفال ) كل شخص , المراض 
اعلنات السجائر تعطي رسالة سيئة الى الطفال و. الشوارع و الماكن العامة , التلفاز 

,الكثير من العلنات ل تذكر خطر التدخين , المراهقين بان التدخين شعبي و جذاب 
في رأيي التدخين شائع بين الشباب. الشباب بسهولة يتأثرون من قبل اعلنات السجائر 

.   من خلل رؤية البالغين المدخنين في الماكن العامة او العلنات المؤثرة 

6th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                 

36



                     UNIT ONE LESSON 10
" I'll always be proud of him " 

u فخورة به سأكون دائما
- Read the article and choose the best title : اقرأ المقالة واختر افضل عنوان 
a- DIABETES , A DEADLY DISEASE  مرض مميت, مرض السكري
b- MODREN MEDICINE الطب الحديث 
c- SAVED BY HER 4-YEAR-OLD SON انقاذ ابنها البالغ من العمر اربع سنوات 
d- HOW TELEPHONES SAVE LIVES كيف الهواتف تنقذ الرواح 

          When four year-old Mustafa Ahmed woke up , he got
straight out of bed and went to look for his mother . He was a little
puzzled because she normally came into his room . First thing in
the morning , woke him up and helped him to get dressed . He had
no idea why she wasn’t there that sunny morning in April . 

خرج من السرير, عندما استيقظ مصطفى أحمد البالغ من العمر اربع سنوات          
.كان قليلu في حيرة لنها من الطبيعي ان تأتي لغرفته� , مباشرةu وذهب يبحث عن والدته� 

ل يمتلك فكرة لماذا انها, استيقظ وتساعده على ارتداء الملبس , قبل كل شيء في الصباح 
. لم تكن هناك في صباح ذلك اليوم المشمس في ابريل 

 
           He went to look for her in the kitchen first . There was no
sign her there . And the bath room was empty , too . Then he
opened her bedroom door and saw that she was still asleep . He
tried to wake her up by shaking her and calling , but to no avail .
For some reason , he couldn’t wake her up . 

       uلم يكن هناك أي علمة على وجود لها وكان الحمام. ذهب يبحث عنها في المطبخ اول
 u u ايضا فيما بعد فتح باب غرفة نومها وشاهد بأنها ل تزال نائمة حاول ليقاظها عن. فارغا

.   ل يستطيع استيقاظها , لسبب ما , طريق تحريكها ومناداتها ولكن دون جدوى 
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           Latifa , Mustafa's mother suffers from diabetes . This
means she has to control her blood sugar with injections of
insulin . But sometimes , the levels of sugar in her blood drop too
low and then she can lose consciousness . 

وهذا يعني من الواجب ان. والدة مصطفى تعاني من مرض السكري , لطيفة          
لكن بعض الحيان مستويات السكر في, تسيطر على سكر الدم باستخدام حقن النسولين 
. دمها تنخفض جداu ومن ثم يمكن ان تفقد وعيها 

        That is what had happen during the night . Latifa's blood
sugar had dropped very low and she had lost consciousness .
Without help , she could have died in a few hours . 

.وهذا هو ما حدث اثناء الليل سكر الدم للطيفة انخفض بصورة كبيرة وقد فقدت الوعي 
. من الممكن ان تتوفى ببعض ساعات , بدون مساعدة 

Mustafa's father was away on a business tripe , so Mustafa was
the only one who could help her . Mustafa knew that when his
mother needed sugar quickly . 

لهذا كان مصطفى الشخص الوحيد الذي يستطيع, والد مصطفى بعيداu برحلة عمل           
. مصطفى عرف بذلك عندما والدته� احتاجت السكر بصورة سريعة . مساعدتها 

         She usually drank something sweet . so he went back to the
kitchen and took a can of coca cola out of the fridge . He brought
it back to his unconscious mother and tried to make her drink it . 

لهذا رجع مصطفى الى المطبخ واخرج علبة, عادةu تتناول شيء ما حلو المذاق          
احضر المشروب الى والدته� الفاقدة للوعي وحاول لجعلها, مشروب غازي من الثلجة 

.تتناول المشروب 
           He couldn’t , of course , so after spilling quite a lot of the
cola on the bed , he decided on another plan-to call the
emergency services . Luckily , his grandmother had taught him
how to do that just the previous week . 

,لهذا وبعد إراقة الكثير من المشروب الغازي على السرير , بالطبع , لم يستطع         
لحسن الحظ والدته الكبرى علمته كيفية. التصال بخدمة الطوارئ -قرر بخطة اخرى

.القيام بذلك فقط منذ السبوع السابق 
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            I cant remember a thing about all this , Latifa says ; but
Mustafa called the emergency services all on his own . Emergency
operator Safia Khoury took the call . The little boy was very calm .
He just said " my mummy is sick . she needs a doctor " I asked
him for his address and he told me . 

لكن مصطفى أتصل, قالت لطيفة . أنا ل استطيع ان اتذكر شيء عن هذا كله�            
صبي, عامل الطوارئ صفية خوري تعاود التصال . بخدمة الطوارئ بكل طرقه� الخاصة 

سألته� عن العنوان" , تحتاج الى طبيب , قال فقط والدتي مريضة , " صغير جداu هادئ 
.واخبرني 

           An ambulance arrived at the house fifteen minutes later .
Mustafa had to stand on a chair to open the front door for
paramedics . The rushed upstairs , found Latifa unconscious and
spotted her insulin user's identity card . 

وقف مصطفى على الكرسي. وصلت سيارة السعاف الى المنزل بعد خمس عشر دقيقة 
,وهرع الى الطابق العلوي و وجد لطيفة فاقدة للوعي , لفتح الباب المامية للمسعفين 

. اوقف أنسولينها المستخدم 
         They knew at once that she was dietetic , and gave her an
injection to raise her blood sugar level . Latifa regained
consciousness very quickly . I'll always be proud of Mustafa , "
Latifa says " . He was calm and intelligent when he needed to be .
And that's how he saved my life .  

.عرف المسعفين انها مصابة بالسكري وتم اعطائها حقن لرفع مستوى سكر دمها         
u فخورة بمصطفى . لطيفة استعادت وعيها بصورة سريعة  " .لطيفة قالت " سأكون دائما

وهذه هي الطريقة التي أنقذت. كان مصطفى هادئ وذكي عندما يتطلب ان يكون كذلك 
. حياتي 
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A- Find words or phrases in the text on page 13 of the Student's
Book that have a similar meaning to these words or phrases :

بكتاب الطالب التي تمتلك معنى مشابه لهذه 13جد الكلمات او العبارات في النص بصفحة 
:الكلمات او العبارات 

1- surprised puzzled مندهش 
2- pushing shaking  دفع, تحريك
3- with out success to no avail بدون جدوى
4- faint lose consciousness فاقد الوعي
5- dropping ) water , milk , etc. ( spilling سكب
6- the police , fire department , ambulance the emergency services

خدمة الطوارئ
7- medical helpers ) not doctors or nurses ( paramedics المسعفين
8- woke up regained consciousness استعاد وعيه 

B- Put these notes in the correct order . Number them 1 to 7 :
7الى  1رقم هذه الملحظات من . ضع هذه الملحظات في الترتيب الصحيح        :
a( boy opens door to paramedics           1- فتح الصبي الباب للمسعفين          
b( boy finds diabetic mother unconscious           2- وجد الصبي أمه� مصابة

  بالسكري وفاقدة للوعي                                                                    
c( boy tries to give mother sweet drink           3  - حاول الصبي اعطاء أمه

                                                                              شيء ما حلو المذاق
d( boy phones emergency services          4- أتصل الصبي بخدمة الطوارئ      
e( mother regains consciousness           5- الم استعادت وعيها

f( ambulance arrives at house          6- السعاف وصلت الى المنزل               

g( paramedics give injection           7- أعطاء المسعفين حقن
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 D- Write  a summary of the text in 100 to 120 words . Start and
end like this :  كلمة أبدا وانتهي كما يأتي 120الى  100أكتب ملخص للنص من  
           Little Mustafa Ahmed was surprised when his mother
didn’t come into his room . One morning , Mustafa woke up , he
went to look for her , at first , there was no sign of her there ,
after that he saw that she was still asleep in her bed room , he
tried to wake her up by shaking her and calling , but to no avail ,
during the night Latifa's blood sugar had dropped very low and
she had lost consciousness . Mustaf's father was away on a
business tripe , so Mustafa was the only one who could help her .
Luckily , his grandmother had taught him how to do telephone
callings , so he decided to call emergency services , an ambulance
arrived at the house fifteen minutes later , the paramedics knew
at once that she was diabetic and gave her an injection to raise
her blood sugar level and regained consciousness very quickly .
Latifa is very proud of her clever son .

u عندما والدته لم تأتي البى غرفته�            في. مصطفى احمد الصغير بالسن كان مندهشا
في البداية لم يكن هناك أي, ذهب يبحث عن والدته� , أستيقظ مصطفى , صباح أحد اليام 

بعد ذلك شاهد والدته� بأنها ما تزال نائمة في غرفة نومها حاول, علمة على وجود لها 
خلل الليل سكر دم لطيفة انخفض, ايقاظها من خلل تحريكها ومناداتها لكن دون جدوى 

والد مصطفى كان برحلة عمل لهذا كان مصطفى الشخص. بصورة كبيرة وفقدت الوعي 
جدته� علمته� كيف ان يعمل النداءات, الوحيد الذي يستطيع مساعدتها لحسن الحظ 

عرفوا المسعفين فوراu بأنها مصابة بمرض, الهاتفية لهذا قرر نداء خدمة الطوارئ 
السكري وتم معالجتها بحقن لرفع مستوى سكر دمها واستعادت وعيها بصورة سريعة

 uفخورة بأبنها الشاطر . جدا uلطيفة جدا .
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UNIT TWO LESSON 1 
Law and Order القانون و النظام  

: أقرأ المفردات التالية - 
1- foot print                                 2اثر قدم - finger print بصمة 
3- radar speed gun     4رادار كشف السرعة - metal detector كاشف المعدن 
5- X-ray machine                    6آلة الشعة - security camera كامرة المن 
7- crime scene                     8موقع الجريمة - speed limit السرعة المحددة 
9- security guard حارس المن  

  :    ملحظـــــــات 
.لعدة عادات أو حالت قديمة منتهية في الوقت الحاضر  ( used to) تستخدم  -1

- I used to live in a big house . 
                                     present
____________________________

.يستخدم زمن الماضي للتحدث عن مرحلة معينة في زمن الماضي  -2
- Last year I moved to a small house . 
                                     present
_________×__________________ 

يستخدم زمن الماضي البسيط و الماضي المستمر في جملة واحدة لبيان وقوع حدث -3
:اثناء اجراء حدث اخر في زمن الماضي 

- While I was moving , I found some old photos .
                                      present
____________________________

فأن الجملة التي بعدها يجب ان تكون في زمن ( while , as) عند ملحظة الدوات  -4
.الماضي المستمر والجملة الخرى ماضي بسيط 

فأن الجملة التي بعدها ماضي بسيط والجملة ( and , when) عند ملحظة الدوات  -5
.الخرى ماضي مستمر 

في حالة عدم وجود احدى الملحظات المذكورة أعله في هذه الحالة يتم الجابة وفقا -6
. الى المعنى العام 
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B- Complete each sentence with a word or phrase from the box :
 : أكمل كل جملة بكلمة أو عبارة من الصندوق      

: المذكورة اعله قبل الجابة  ( 6) اقرأ الملحظات 
في منصف الجملة والذي جاء بعدها زمن ( but) كما نلحظ عند وجود اداة الربط 

u ما نستخدم  في الجملة التي تأتي امامها اذا كان ( used to) مضارع بهذه الحالة غالبا
. المعنى مطابق 

1- I used to like travelling , but I don’t like it anymore .
2- We were speeding when we saw the police car .
3- While my baggage was going through the x-ray machine , I

walked through the metal detector .
4- We didn’t use to have security cameras , but now we have six

of them .
5- I didn’t have my passport , so they didn’t let me get on the plane .
6- She was walking home from school when she heard the police

siren .
7- I used to watch action films on TV, but now I prefer documentary . 
8- The security guard saw the thieves because he was watching the

screen . 
              UNIT TWO LESSON 2 

A police officer's duties : واجبات ضباط الشرطة 
- What does a police officer do ? With a partner , list as many
activities as you can think of in two minutes . 

ماذا يفعل ضابط الشرطة ؟ مع زميلك عدد الكثير من النشطة التي يمكن ان تخطر لك- 
.في دقيقتين 

           A police officer has given a talk to a school class about his
job . As part of the talk , he gave out an information pack to the
students . Read the extracts from the information pack below .
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What activities does he mention ? How many are the same as
your ideas ?

,كجزء من النقاش . اعطى ضابط الشرطة درس الى صف دراسي عن وضيفته�          
اقرأ مقتطفات من مجموعة المعلومات. اعطى مجموعة من المعلومات الى الطلب 

ما هي النشطة التي ذكرها ؟ كم هي نفس أفكارك ؟ . الواردة ادناه 
1- People have to follow the law so that we can all live together
safely . There are a lot of different laws , so police officers have a
lot of different duties . Some officers direct traffic to make sure
that drivers can use the roads easily and without having
accidents . They also use radar speed guns to identify people who
are driving too fast . This is very important . Drivers mustn’t
speed because speeding is one of the leading causes of death on
the road . Police officer also check that drivers and passengers
are wearing their seat belts . Some people get angry because they
don’t like to wear them , but seat belts can prevent serious
injuries if you have an accident . so remember , when you get into
a car , you must wear your seat belt . 

u بأمان  هنالك العديد من القوانين. على الناس اتباع القانون لكي يعيش الجميع معا
بعض ضباط المرور. ضباط الشرطة لديهم الكثير من الواجبات المختلفة , لهذا . المختلفة 

مباشرةu يتأكدون من ان يتمكن السائقين استخدام الطرق بسهولة ودون التعرض للحوادث
u رادار السرعة لتحديد الشخاص الذين يقودون السيارة بسرعة كبيرة .  .يمتلكون ايضا

من الواجب على السائقين ان ل يسيروا بسرعة لن السرعة هي واحدة. هذا جداu مهم 
u بان السائقين و. من السباب الرئيسية للوفاة على الطرق  يتحقق ضابط الشرطة ايضا

بعض الناس يثارون بالغضب لنهم ل يودون. المسافرين يرتدون أحزمة مقاعدهم 
لذلك. ارتدائها لكن احزمة المان يمكن ان تمنع الصابات الخطيرة اذا تعرضت الى حادثة 

.   من الواجب عليك ارتداء حزام مقعدك , عندما تركب السيارة , تذكر 

2- Of course , police officers also investigate crimes like robberies
. When there has been a crime , Police officers are sent to the
place where it happened . They need to look for evidence . Like

6th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                 

43



finger prints and food prints , which can be used to identify and
arrest the criminal . Of course , they don’t have recognize the 

finger prints themselves ! There are finger print experts who do
that . Police officers also have to ask a lot of questions . They
interview witnesses who they think might have information about
the crime . Witnesses can help the police by telling them what a
criminal looks like or what time a crime was committed .

 u u يتحققون من الجرائم مثل السرقات , طبعا عندما تكون هنالك. ضباط الشرطة ايضا
انهم بحاجة الى. ضباط الشرطة يرسلون الى المكان الذي وقع فيه الحادثة , جريمة 

التي يمكن استخدامها,  مثلu بصمات الصابع و اثار القدام النظر للحصول على ادلة
بالطبع ليس من الواجب التعرف على بصمات الصابع بأنفسهم. لتحديد واعتقال المجرم 

u من الواجب عليهم ان يسألون. هنالك خبراء البصمات يفعلون ذلك ,  ضباط الشرطة ايضا
.يقابلون الشهود الذين يعتقدون من المحتمل لديهم معلومات عن الجريمة . عدة اسئلة 

الشهود يمكن ان تساعد الشرطة من خلل اخبارهم ما هي وجه نظرهم عن المجرم او ما
. هو الوقت الذي ارتكب به الجريمة 

3- Police officer try to prevent crimes as well solve crimes . They
often watch places where they think crimes are likely to happen .
For example , crowded areas attract pick pockets who try to steal
people's wallets . Shops that sell expensive items also attract
thieves . But police officers also help people with everyday
problems . For example , if you're lost, you needn’t worry , you
can just ask a police officer for directions . 

u م يراقبون الماكن التي. ضابط الشرطة يحاول منع الجرائم كذلك حل الجرائم  فأنهم غالبا
المناطق المزدحمة, على سبيل المثال . يعتقدون انها من المرجح تحدث فيها جرائم 

المحلت التي تبيع سلع غالية. تجذب النشالين الذين يحاولون سرقة محفظات الناس 
u تجذب اللصوص  u يساعدون الناس بمشاكل كل يوم . الثمن ايضا .لكن ضباط الشرطة ايضا

يمكنك فقط ان تسال ضابط الشرطة, اذا كنت قد فقدت الطريق , على سبيل المثال 
.للحصول على التوجيهات 
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Now do exercises A to D in the activity book :
أنجز الن التمارين من A الى D : في كتاب النشاط
A- Find words in the texts on page 17 of the student's book that
mean the same as the words and phrases below :

من كتاب الطالب والتي تعني نفس الكلمات او 17جد الكلمات في النصوص على صفحة 
: العبارات الواردة ادناه 

1- rules that every body in the country must follow = law 
القانون= القوانين التي كل شخص في البلد يجب ان يتبعها  -1

2- Get information about a crime = investigate 
تحقق, بحث , استجواب = تلقي معلومات عن الجريمة  -2

3- Put someone in prison = arrest
القاء القبض= وضع شخص ما في السجن  -3
4- A person who saw or heard something at the time of a crime =
    witness 4-  شاهد= الشخص الذي شاهد او سمع شيء ما في وقت الجريمة
5- A person who steals money from your pocket = pick pocket 

نشال = الشخص الذي يسرق النقود من الجيوب  -5

B- Listen and answer the questions : أصغي واجب هذه السئلة 
1- When is being a police officer dangerous ?             
متى يكون ضابط الشرطة في خطر -1                                                              
 ؟
 - It can be dangerous when you have to arrest somebody or stop
a fight . – يمكن ان يكون في خطر عندما يلقي القبض على شخص ما او اوقف القتال 
2- When is the police station open ? 2- متى يفتح مركز الشرطة ؟
- It is open all the time . – مركز الشرطة مفتوح طوال اليوم .                       
3- Why does the police officer like his job ) Two reasons ( ?

؟( سببين ) لماذا ضابط الشرطة يرغب بوظيفته�  -3
 a- He likes solving crimes . – يريد ان يحل الجرائم .
b- He likes the feeling that he's helping people .
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. يريد ان يشعر بأنه� يساعد الناس -     
c- He likes making his city a better place . 

.يريد ان يجعل مدينته� افضل مكان - 

( :must , need , have to)  كيفية استخدام 
 ( : Affirmative) الثبات ( 1

.تستخدم الدوات المذكورة اعله في حالة الثبات للقول من الضروري عمل شيء ما * 

- You must leave so soon .
 ( :Negative) النفي ( 2
A - تستخدم الداة المذكورة ادناه في حالة النفي للقول ليس من المهم عمل شيء ما.

- You must not drive so fast when the roads are wet .
B - تستخدم الداة المذكورة ادناه في حالة النفي للقول ليس من الضروري عمل شيء ما.

- You don’t have to wash the car today . It looks very clean .
- Suha needn’t go to the super market today because Dana went 
   yesterday . 

 ( :Question) السؤال ( 3
: لتكوين سؤال اتبع القواعد التالية * 

- 

- Must you leave so soon ?

- 
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ت+ مصدر مجرد  + must , need , have to +     الفاعل  .
مفرد أو جمع

ت+ مصدر مجرد  + must not +     الفاعل  .
مفرد أو جمع

ت+ . مصدر مجرد  + don’t have to +     الفاعل  
 needn’t     مفرد أو جمع

Must +  ت+ مصدر مجرد+  الفاعل  ?

Do / Did + الفاعل + have to + ت+ مصدر مجرد  ?
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- Do you have to be 18 to get a driver's licensee ?

D- Use ) must , mustn’t , have to , don’t have to need , needn’t (
to complete the sentences : استخدم ما بين القوسين لكمال الجمل 
1- When you get in a car , you must , need , have to put on your
seat belt . 
2- There's petrol in the car , so you don’t have to , needn’t go to
the petrol station . 
3- You're driving too fast ! You must , need , have to slow down . 
4- Please put out your cigarette . You mustn’t smoke in the police
station . 
5- You don’t have to , needn’t pick me up in the car. I'll get the
bus . 
6- Police officers must , have to , need to prevent crimes . 
7- I mustn’t be back later than 8 o'clock tonight or my parents
will be angry . 

                    UNIT TWO LESSON 3
( :Giving advice)  اعطاء نصائح ( 1

.لعطاء او طلب نصيحة should , shouldn’t)  ) تستخدم 

A- 

- You should put air in your tires . They look a bit flat . 

B-  

- You should not stay up to late . You have to get up early in the 
   morning . 
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ت+ مصدر مجرد + should + الفاعل  . ) Affirmative (

ت+ مصدر مجرد +  should not + الفاعل  . ) Negative (
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C- 

- Should I buy the red bicycle or the blue one ?

 ( : Making polite requests) عمل طلبات مؤدبة ( 2
.تستخدم التعابير التالية لتكوين طلب مؤدب 

  :   تحويلت 
1- his , her , their            your
2- you            me
3- him            you
Examples : 
- Would you get me a drink of water ?
- Could you show me your passport ?
- Can you open your suitcase , please ?
- May I see your tickets , please ?

Another examples : 
Ask your father to help you with homework ) polite request ( :
- Could you help me with the homework , please ?

 ( :Making suggestions) تقديم اقتراحات ( 3
: تستخدم التعابير التالية لتكوين اقتراح     

A- 

   - Shall we meet at 3:00 in the departure lounge ?

Should +  ت+ مصدر مجرد + الفاعل  ? ) Question (
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Would you
Could you      مصدر   
Can you         +   ت+ مجرد  + please ?
May I

Shall we +  ت+ مصدر مجرد  ? 

48



B-

   - Let's watch the film .

C- 

   - We could take a taxi the airport if you like . 
 ( :Making offers) تقديم عروض ( 4
.اذا كان الشيء المعروض اسم نستخدم القاعدة التالية ول يوجد أي تحويلت - أ

فأن الشيءsome , another , a , an , the)  ) اذا جاء قبل الشيء المعروض * 
. المعروض اسم خلف ذلك فأن الشيء المعروض فعل في اغلب الحيان 

- Would you like a cup of tea ?
- Offer your friend some biscuits . Would you like some biscuits ?

اذا كان الشيء المعروض فعل نستخدم احدى القواعد التالية مع اجراء التحويلت- ب
 u : التي ستذكر لحقا

A-  

 - Would you like me to help you with your work ? 
B-

 - Shall I open the window ? 
C- 

   - I'll help you with your suitcase . 

Let's +  ت+ مصدر مجرد  . 
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We could +  ت+ مصدر مجرد  . 

Would you like +السم المعروض  ?

Would you like me to  +  ت+ مصدر مجرد  ?

Shall I  +  ت+ مصدر مجرد  ?

I'll  +  ت+ مصدر مجرد  .
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تستخدم هذه التحويلت اذا ذكر المطلب عرض شرط ان يكون شيء المعروض:  تحويلت
. فعل وليس اسم يرجى النتباه لذلك 

1- Him , them , us , me , اسماء اشخاص , your + اسم شخص        you 
2- His , her , their , our , my        your
3- Your + اسم )s( + اسم       your + اسم الثاني فقط 

1 2  
Your friend's car       your car مثل 

Another examples :
Offer to carry your friend's suitcase for him .
1-Shall I carry your suitcase for you ? 

 ( :Airport Security) أمن المطار 
Look at the sentences from the dialogue , which ones are used to :

:أي واحدة منها تستخدم لـ , انضر الى الجمل من المحاورة 
1- make a polite request ?      ) A , B , F ( 1- اعمل طلب مؤدب              
2- give a suggestion ?       ) C , D ( 2- عمل اقتراح
3- give advice ?       ) G ( 3- اعطاء نصيحة
4- make an offer ?       ) E ( 4- عمل عرض

B-Would you put your bag on the conveyor belt , please ?
C-Could you empty your pockets , please ?
D-Shall we get some magazines before boarding ?
E-Let's get some drink too .
F-I'll stay here with the bags if you want .
G-Can you get me an oranges soda ?
H-You should always have your bagger with you .

A-Match the words and the definitions : أوصل الكلمات بالتعاريف  

1- Without someone looking after it unattended . 
غير مراقب  = دون وجود أي شخص يراقبك  -1
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empty : فارغ     baggage : أمتعة      unattended : غير مراقب 
declare : أعلن   dispose of : تخلص من
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2- Bags and suitcases that carry your possessions on a journey
baggage . 2-  أمتعة= أكياس او حقائب التي تحمل ممتلكاتك في رحلة
3- There is nothing in it empty . 3-  فارغ= ل يوجد شيء بداخله�
4- Throw away / get rid of dispose of 4-  تخلص من= الخلص من / أهمل
5- Say you are carrying something you need to pay duty on
declare  . 5-  أعلن= القول بأنك تحمل شيء ما وأنت بحاجة لتسديد واجب ما         

B-Make sentences giving advice and making requests ,
suggestions and offers . Use the phrases in the box :

:باستخدام العبارات في الصندوق. اقتراح و عرض , طلب , كون جمل بإعطاء نصيحة 

Could you give me your passport , please ? 
Would you like me to help you with your baggage ?
You should keep your passport in a safe place .
May I see your ticket , please ?
Let's go to the shops before the plane leaves .
Let's / we could take a taxi to the airport . 
                   UNIT TWO LESSON 4
Applying for job : التقدم بطلب للحصول على وظيفة
Look at the job advert below , where can you find adverts like
this one ? اين يمكنك ان تجد اعلنات كهذا العلن, انظر الى العلن الوظيفي ادناه    
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Give me your passport , help you with your baggage 
 اعطني جواز سفرك                    اساعدك مع المتعة الخاصة بك
Keep your passport in a safe place , see your ticket
احتفظ بجواز سفرك بمكان امن                         ارى تذكرتك
Go to the shops before the plane leaves , take a taxi to the airport
اذهب الى المحلت التجارية قبل ان تغادر الطائرة          اخذ سيارة اجرة الى المطار
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We can find adverts like this one in a newspapers , on TV. Or on
the internet .  التلفاز او على, من الممكن ايجاد اعلنات كهذا العلن في الجرائد
النترنت
شبكة

للتوقع او الحتمالية يما سيحدث ( should , shouldn’t) تستخدم    :  ملحظة 
بعد الفاعل مباشرةu وفي حالة النفي ( should) في حالة الثبات تستخدم , 

u  ( shouldn’t) تستخدم  في كلتا الحالتين الثبات و النفي ياتي, بعد الفاعل ايضا
مصدر مجرد من الضافة اما في حالة السؤال ( should , shouldn’t) بعد 

SAFE TASK SECURITY
Is looking for friendly , reliable
SECURITY GUARDS
For mall , factories and office building .
We are the world's best security company you must :
- be 18 years or older                         - be available at weekend
- be fit                                                   - be computer literate 
- speak English and Arabic               - have a driving license 
No experience necessary . Hours 6 a.m. – 3 p.m. you will work
with a partner and have frequent contact with the public . 
If interested . Please phone Mr. Hazem on 454-7986 for an
appointment .
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هل تبحث عن شخص ودود يمكن العتماد عليه 
حراس المن                                                

لمراكز التسوق و المصانع ومباني المكاتب 
: من الواجب عليك . نحن شركة امنية الفضل في العالم 

ان تكون جاهزاu في عطل نهاية السبوع- سنة او اكثر      18ان تكون بالغ من العمر - 
 -                                      u ان تكون متعلم بجهاز الكومبيوتر - ان تكون لئقا
تمتلك رخصة قيادة - تتحدث اللغة العربية و النكليزية              - 

u الى  6من . اذا لم تكن تمتلك تجربة ضرورية  ستعمل مع زميلك. ضهراu  3صباحا
من فضلك اتصل بالسيد حازم, اذا كنت راغب . وستتعامل مع الحضور بصورة دائمة 

.للحصول على توظيف 7986-454على الرقم  
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قبل الفاعل شرط ان( shouldn’t)  وبعض الحيان  ( should) تستخدم 
في( ؟ ) يستخدم مصدر مجرد من الضافة بعد الفاعل ووضع علمة استفهام 

. نهاية الجملة 
1- You studied a lot , so you should get mark on your exam . 
2- we shouldn’t get lost . We have a GPS system in your car .
3- Shouldn’t she be here by now ?

Now do exercise E in the activity book :في كتاب النشاط  E انجز الن تمرين
E- Match the beginnings and endings : أوصل البدايات و النهايات 
1- You shouldn’t have any trouble doing the work . 
من الواجب عليك ان ل تكون هناك أي مشكلة في انجاز العمل -1 .     

2- It shouldn’t take me more than 15 minutes to drive there . 
دقيقة لقيادتي هناك 15ل ينبغي ان تأخذ مني  -2      .
3- They should be very comfortable .
. ينبغي ان يكون جداu مريح -3     
4- I can speak English and Arabic .
  . استطيع ان اتكلم اللغة النكليزية و العربية -4    
5- If he's used computers before .
. اذا كنت مستخدم الحاسبات من قبل -5    
6- If you send the letter today .
. اذا قمت بإرسال هذه الرسالة اليوم -6    
a- She should get it by Monday . – ينبغي ان تحصل عليها بحلول يوم الثنينa
b- Because it is very easy . – سهل uلنه جدا .                                           b
c- He should know how to use this software . 
c                                                    . يجب ان تعرف كيفية استخدام هذا البرنامج –
d- Because there isn’t much traffic . 
لنه ليس هناك الكثير من حركة المرور( ( – الزدحام  .                                         d
e- Because it's a very nice hotel .                         . – جذاب uلنه فندق جداe 
f- So I should be able to talk to most of the visitors . 
 f                                     . لذلك ينبغي ان اكون قادراu على التحدث مع معظم الزوار -

b
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A- Read the advert on page 19 of the Student's Book and answer
these vocabulary questions : 

:بكتاب الطالب واجب هذه مفردات السئلة  19أقرأ العلن صفحة 
1- Re-write the following words and phrases without the
abbreviations : اعد كتابة الكلمات او العبارات التالية بدون اختصارات  
a( office bidgs.  office buildings ) مباني المكاتب (
b( 18 yrs.  18 years ) ثمان عشر سنة ( 
c( spk. Engl. And Arab.  Speak English and Arabic 
) تتكلم اللغة النكليزية و العربية (  

d( avail. at w-e.  available at weekends  ) في عطل نهاية السبوع uجاهزا ( 
e( driving lice.  driving license  ) رخصة القيادة (

2-Find abbreviations in the advert which mean :
الختصارات في العلن والتي تعني                                                    جد 

a( company  co.  ) شركة (
b( computer  comp. ) حاسبة (
c( appointment  appt.  ) توظيف (
d( experience  exp.  ) خبرة (
e( frequent  frq.   )  متكرر, دائم  (

B- read advert again and answer the questions about the job :
: أقرأ العلن مرة اخرى واجب السئلة عن الوظيفة 

1- What kind of personality should you have to do this job ? Why ? 
ما هي نوع الشخصية التي ينبغي لك امتلكها للعمل بهذه الوظيفة ؟ لماذا ؟ -1

- You should be friendly because you will have frequent contact
with the public . 

.ينبغي ان تكون ودود لنه� سيكون لديك اتصال دائم مع الجمهور او الحضور - 
2- What do you need to be able to do to get this job ? 

ماذا تحتاج الى ان تكون قادراu على القيام للحصول على هذه الوظيفة ؟ -2
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- You need to be able work to work weekends / use a computer /
driver a car . 

/تحتاج على ان تكون قادراu على ان تعمل عمل اضافي خلل عطلة نهاية السبوع - 
. سائق سيارة / استخدام الحاسبة 

3- Do you need to have worked as a security guard before to get
this job ?

هل انت بحاجة ان تعمل كحارس امن قبل الحصول على هذه الوظيفة ؟ -3
- No  كل   

D- Read the extracts from the conversation and underline the
best alternative :               ضع خط تحت افضل بديل, أقرأ مقتطفات من المحادثة
1- Could I speak to / I want to talk to Mr. Hazem ? 
2- Will / May I ask who's calling ?    
3- This / That is Samir Esam .  
4- Just a moment / Just wait , please . 

                                                                             
5- Good morning . Is that / Are you Mr. Hazem ?
6- I'm calling about / because your advert in yesterday's paper . 
7- All right then , would / do you like to come in for an appointment .
8- Yes , I would . What is good time / When do I come ? 

                   UNIT TWO LESSON 5
)) Military Jobs (( الوظائف العسكرية 
Have you ever thought about joining  the military :
هل فكرت النضمام الى الجيش
        There are many different military jobs , so you should  be
able to find one that's right for you . The military has tree
branches : The Land Force , the Navy , and Air Force . If you
choose the land Force , you can help protect the country from the
ground . In The Navy you can work on or with the ships that
protect our waters . If you like aircraft , you can join The Air
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Force and work with airplanes and helicopter . You must be 18
years old to join . 

لذلك من الواجب عليك ان تكون قادر, هنالك العديد من الوظائف العسكرية المختلفة         
القوة البحرية و, القوة البرية : الجيش يمتلك ثلث فروع . على ايجاد واحدة مناسبة لك 

في القوة, اذا اخترت القوة البرية باستطاعتك حماية البلد من الرض . القوة الجوية 
يمكنك ان, اذا كنت ترغب الطائرات . البحرية يمكن العمل على السفن التي تحمي مياهنا 

يجب ان تكون بالغ( . الهليكوبتر ) تلتحق بالقوة الجوية والعمل بالطائرات و المروحيات 
. سنة للنضمام لذلك  18من العمر 

Not all jobs in the mi9litary involve fighting for example . there
are many interesting jobs for people with a technical background .
If you are interested in computers , you can became a computer
specialist . The military need computers to keep and organize
information about many things such as the weather and
temperature . And it needs people who know computers to install
and maintain the software and hardware . 

على سبيل المثال هناك الكثير من الوظائف, ليس جميع الوظائف في الجيش تتضمن قتال 
اذا انت مهتم في الحاسبات. المثيرة للهتمام بالنسبة للشخاص الذين لديهم خلفية فنية 

ويمكنك ان تصبح متخصص بالكومبيوتر للحفاظ على تنظيم المعلومات او عن اشياء كثيرة
ويحتاج للناس الذين لديهم فهم بأجهزة الكومبيوتر لتركيب. مثلu الجو  درجة الحرارة 

.وصيانة البرامج و الجهزة 
There are also non-technical jobs in the military . Drivers are
usually needed to transport food and equipment from one place to
another . You might have to use a radio , but you needn’t be very
technical . But you do have to be in good physical condition .
Driving a military vehicle is not like driving your car on the road !
You must be able to drive off the road and bad weather conditions.

u وظائف غير فنية في الجيش  وعادةu ما تكون هناك حاجة للسائقين لنقل, هنالك ايضا
لكن ل تحتاج الى, قد يمكن لك ان تستخدم الراديو . الغذية و المعدات من مكان الى آخر 

قيادة سيارة عسكرية ليست., لكن يجب عليك ان تكون في حالة بدنية جيدة . تقنية عالية 
يجب ان تكون قادراu على القيادة في طرق خارجية! مثل قيادة سيارتك على الطريق 

. وأحوال جوية سيئة 
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Most people want a chance to get a better job if they are good at
what they do . In the military , you can take a test to become an
officer . Officers have more responsibility and more difficult jobs ,
but many people think those jobs are also more interesting .
Officers can do many different jobs , too : they can pilot
airplanes , supervise computer technicians , or even be doctors at
the army base . 

أكثر الناس يودون الحصول على فرصة للحصول على افضل وظيفة اذا هم جيدين بما هم
u , يعملون في الجيش  الضباط لديهم الكثير من المسؤوليات. يمكنك ان تختبر لتصبح ضابطا

u مثيرة و الوظائف الصعبة لكن العديد من الناس يعتقدون بان هذه الوظائف هي ايضا
u , ومن الممكن الضباط ان يفعلوا العديد من الوظائف المختلفة . للهتمام  يمكن ان: ايضا

الشراف على الكومبيوتر او حتى يكونوا اطباء في قاعدة, يكونوا طيارين بطائرات حربية 
. الجيش 

You don’t have to have a lot of experience when you join the
military . When you start , you spend a lot of time learning new
things in a classroom . Then you get a lot of practice using your
new skills . The things you learn are not only useful while you are
in the military , but can be useful outside , too . This means that
when you leave the military , your training can help you find  a
civilian job . 

تقضي الكثير, عندما تبدأ . لم يكن لديك ان تمتلك الكثير من الخبرات عندما تلتحق بالجيش 
بعد ذلك تحصل على الكثير من التمارين. من الوقت لتتعلم اشياء جديدة في الصف 

u مهاراتك الجديدة  الشياء التي تعلمتها ليست فقط مفيدة عندما تكون في الجيش. مستخدما
 , u هذا يعني عندما تغادر الجيش التدريب, لكن يمكن ان تكون مفيدة في الخارج ايضا

. الخاص بك يمكن ان يساعدك ليجاد وظيفة مدنية 
Now do exercises e activity book :في كتاب النشاط D  انجز الن التمارين من Aالى
A- Look at the words in bold in the text on page 20 of the Student's
Book and try to guess their meaning : 

في كتاب الطالب وحاول تخمين معانيها 20انضر الى الكلمات بوضوح في النص صفحة   : 
1- branches = parts فروع
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2- join = become a member of يلتحق
3- install = put in عين
4- maintain = make sure it keeps working حافظ على
5- officer = someone in a higher position ضابط
6- supervise = be in charge of أشرف على
7- civilian = outside the military مدني
B and C :Now read the other paragraphs and find the main ideas :
               : أقرأ الن الفقرات الخرى وجد الفكرة الرئيسية
Paragraph 2 : 
a- predicating the weather is important for people in the military .

a - التنبؤ بالطقس من المهم للناس في الجيش .
b- If you know about computers , you can find an interesting job . 

-b  يمكنك ان تجد وظيفة مثيرة للهتمام , اذا كنت تفهم بأجهزة الكومبيوتر.
c- The computer hardware is old and needs to be fixed a lot . 

c - أجهزة الكومبيوتر قديمة وتحتاج الى الكثير من عمليات الصلح .

Paragraph 3 : 
a- There also jobs for people who don’t have a technical background .

a - وظائف للناس الذين ل يمتلكون خلفية فنية u .هنالك ايضا
b- People in the military need food and equipment . 

b - الناس في الجيش يحتاجون طعام و معدات.
c- driving a military vehicle is easy . 

c - قيادة سيارة الجيش هو من المر السهل .

Paragraph 4 : 
a- officers can be pilots . – الضباط يمكن ان يصبحوا طيارين .
a
b- The military needs doctors at the army base . 

b –   الجيش يحتاج الى أطباء في قاعدة الجيش.
c- The military gives you a chance to get a better job . 

c - يعطيك الجيش فرصة للحصول على أفضل وظيفة.
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Paragraph 5 : 
a- Working in the military is better than working in other places .

a - العمل في الجيش هو افضل من العمل في الماكن الخرى .
b- There are classrooms in the military like at school . 

b – هناك صفوف مدرسية في الجيش كما ما موجود في المدرسة.
c- The military teaches you skills you can use in civilian life . 

c - يعلمك الجيش مهارات والتي من الممكن استخدامها في الحياة المدنية .

D- Re-write the sentences with ) should , should not ( :
 ( :should , should not) أعد كتابة الجمل - 
)في الجمل اذا كان ينبغي لنا فعل شيء ما ويتم استخدام  ( should) يتم استخدام * 

should not )  اذا لم يكن ينبغي علينا فعل شيء ما مع حذف العبارة (I think ) في
: كلتا الحالتين 

1- You have always wanted to fly . I think you will like the Air
Force . 
- You have always wanted to fly , you should like the Air Force .
2- I've studied hard for the test , So I think  I'll pass .
- I've studied hard for the test . So I should pass .
3- You like exercising , so I don’t think you'll have trouble getting
fit . 
- You like exercising , so you shouldn’t  have trouble getting fit . 
4- They learnt a lot in the military , so I don’t think they'll have
trouble getting a job . 
- They learnt a lot in the military , so they shouldn't  have trouble
getting a job .
5- This is a new computer , so I think it is faster than the other
one .
- This is a new computer , so it should be faster than the other one . 

Answer : c

Answer : c
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                    UNIT TWO LESSON 6
A robbery :  السرقة) عملية  السطو  (
- Skim the two texts . Are they about the same or different events ?

هل هذه النصوص حول نفس الحداث او مختلفة ؟. تصفح النصين      
            A robbery occurred last night at 11:00 at 305 Park Drive .
The owners of the house , Mr. and Mrs. Smith were at home and
asleep  at the time of the robbery . Money , jewelry and a
computer were stolen , but no one was injured . 

.وقعت عملية سطو الليلة الماضية في الساعة الحادية عشر في مدينة بارك درايف  
.كانا في المنزل ونائمين في وقت عملية السطو , أصحاب المنزل السيد و السيدة سميث 

.مجوهرات وجهاز كومبيوتر سرقت ولكن لم يصب أحد بأذى , نقود 
 At 11:15 , police were alerted by Mr. Smith , who says his
daughter , Sue , woke up after hearing aloud noise when he went
downstairs to investigate , he found a broken vase on the floor . He
then realized his computer was missing and immediately called the
police . 

سو, نبهت الشرطة من قبل السيد سميث الذي قال لبنته� . في الساعة الحادية عشر والربع 
وجد مزهرية, عندما ذهب الى الطابق السفل للتحقيق , بعد سماع ضوضاء بصوت عالي , 

ثم ادرك بان جهاز الكومبيوتر الخاص به كان من العداد المفقودة. مكسورة على الرض 
 uواتصل بالشرطة فورا.

The police believe the robber may have got in the house through
the window . A witness told the police she had seen a tall man in a
dark blue jacket run out of the house and drive away in a red car
and drive away in a red car . The police haven’t arrested anyone
for crime yet . None of the missing property gas been found . 

الشاهدة اخبرت الشرطة, اعتقدت الشرطة عملية السطو حصلت في المنزل خلل نافذة 
انها شاهدت رجلu طويل القامة في سترة زرقاء داكنة خرج من المنزل وسائق بعيد في

ولم تجد أي من الممتلكات. لم تعتقل الشرطة أي شخص للجريمة حتى الن , سيارة حمراء 
. المفقودة 
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This was the fifth robbery in town this year , and police think the
same man may be responsible . They are reminding home owners
to lock their doors at night and keep ground floor windows closed .

هذه هي السرقة الخامسة في البلدة هذه السنة وتعتقد الشرطة نفس الشخص ربما يكون
تذكر الشرطة اصحاب المنازل لغلق البواب في الليل والحفاظ على نوافذ الطابق. المسؤول 

.  الرضي مغلقة 

From : Sue .
To      : Ann
Subject : You wont what happened
Dear Ann 
You wont believe what happened last night . I was sound
asleep , when all of a sudden I heard a loud crash . Of course I
was terrified . I knew my parents were asleep ) It was around
11:00 ( , but I thought I heard somebody downstairs . I didn’t
know what to do , so I ran to wake my parents . My father
made me go back to my room , then he went downstairs to find
out what had happened . He found a big mess . There were
papers and broken vase on the living room floor . We had been
robbed ! My father called the police . Luckily the burglar had
already left , and no one got hurt . 

th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                 
61



 

عزيزتي آن
عندما كل شيء سمعته, كنت على وشك نائمة . لن اصدق ما حصل الليلة الماضية 

 Õكان) كنت اعرف ان والدي نائمين . بالطبع شعرت بالرعب . يتحطم بصوت عال
لم, ولكن ظننت اني سمعت احدهم في الطابق السفلي ( حوالي الساعة الحادية عشر 
والدي جعلني اعود الى. لذلك ركضت ليقاظ والدي , اكن اعرف ما يجب القيام به 

وجد فوضى عارمة, ذهب الى الطابق السفلي ليكتشف ما قد حدث , فيما بعد . غرفتي 
عندما تعرضنا للسرقة. هنالك ورق ومزهرية مكسورة على ارضية غرفة الجلوس . 
. احسن الحظ غادر السارق ولم يصب احد بأذى , أستدعى والدي الشرطة ! 

I'm not scared anymore , but I feel really angry . My father
had his computer stolen and science report was on the hard
disk ! now I have to write it all over again . And the jewellery
my father gave my mother for the birthday was stolen , too .
She's really upset .

سرق جهاز الكومبيوتر الخاص, انا لست خائفةu بعد الن لكنني حقيقةu اشعر بالغضب 
الن من الواجب ان اعيد كتابته� مرة اخرى! بوالدي وتقرير العلوم كان داخل القرص 

 . u انها, والمجوهرات التي أعطاها والدي الى والدتي بيوم عيد ميلدها سرقت ايضا
u منزعجة  .  حقا

The police told us they think the robber came in through the
window . My father is getting the lock replaced today . The
police were very nice , but they don’t think we'll got our things
back . well , I'll tell you more about it at school tomorrow .
See you soon 
Sue

والدي اخرج القفل. يعتقدون على ان السارق جاء من خلل النافذة , أخبرتنا الشرطة  
.الشرطة كانت جداu بارعة لكنهم ل يعتقدون اننا سنسترجع اشيائنا , لستبداله اليوم 

 u . المزيد عن ذلك في المدرسة غداu \سوف اقول لكي , حسنا
u أراك قريبا

سو
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Now do exercises A to D in Activity Book : 
أنجز الن التمارين من A الى D : في كتاب النشاط

A- scan the texts on page 21 of the Student's Book , and circle the
correct answer :
طوق بدائرة حول الجواب الصحيح, بكتاب الطالب  21تصفح النصوص صفحة  
1- Who called the police ? 1- من اتصل بالشرطة ؟
a- Sue
 b- Mr. Smith 
 c- Mrs. Smith 
2- What woke Sue up ? 2- ما الذي استيقظ سو ؟
 a- the police 
 b- the telephone 
 c- aloud noise 
3- Who saw the robber ? 3- من شاهد السارق ؟                                        
 a- a witness
 b- the police 
 c- Sue 

B- Read the texts more carefully and answer the question :
      : أقرأ النصوص بعناية واجب السئلة التالية
1- Why are the police reminding home owners to lock their doors
and window ? لماذا الشرطة تذكر اصحاب المنازل بإغلق ابوابهم ونوافذهم
- Because this was the fifth robbery of the year . 
. لن هذا كان السطو الخامس في هذه السنة  
2- Why is Sue happy that the robber left before father went
downstairs ? لماذا سو سعيدة بأن السارق غادر قبل ذهاب والدها الى الطابق السفلي
- Because she didn’t get hurt . لنها ل تريد ان يصاب والدها بأذى
3- How does Sue feel now ? كيف سو تشعر الن
- Really angry . u غاضبة حقا
4- Why is Sue upset that her father's computer was stolen ?
لماذا سو منزعجة بان كومبيوتر والدها سرق ؟     

Answer : b

Answer : c

Answer : a
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- Because her science report was on the hard disk .
. لن تقرير العلوم الخاص بها كان في داخل الحاسبة   
5- Why is Sue's father getting the window lock replaced ?
لماذا والد سو اخرج قفل النافذة لستبداله� ؟      
- Because the robber got in the house through the window .
. لن السارق دخل المنزل من خلل النافذة  

C-Complete the columns on the right with less formal words
from the e-mail : 

أستكمل العمدة على اتجاه اليمين بكلمات اقل رسمية من البريد اللكتروني          

:عندما يتم فعل شيء ما لشخص ما  ( have , get) تستخدم ( 1
A ) اذا كانت الجملة بزمن المضارع يجب استخدام هذه القاعدة:

اذا كان الفاعل جمع اما ( have) اذا كان الفاعل مفرد وتستخدم  ( has) تستخدم * 
 (get )  فأنها تستخدم اذا كان الفاعل مفرد او جمع .

- My father has his computer stolen .
- I have my hair cut .
- I get my television stolen . 

B ) اذا كانت الجملة بزمن الماضي نستخدم القاعدة التالية :

: للفاعل المفرد و الجمع  ( had , got) تستخدم * 
- My father had his watch stolen yesterday .
- My father got the lock replaced  yesterday . 

               Formal             Less Formal
occurred حدث او وقع happened حدث او وقع
injured اصابة hurt جرح او ضرر
alerted نبه او حذر called نبه او استنجد
investigate تحقق او بحث find out أكتشف
property ممتلكات stuff ممتلكات او امتعة

ت + .p.p + مفعول به + has, have, get الفاعل +

ت + .p.p + مفعول به + had , got الفاعل +
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عندما يقوم شخص ما او شيء ما يسبب حدوث شيء ما ( make) تستخدم ( 2
u عند ملحظة   ( :because) وغالبا

A ) اذا كانت الجملة بزمن المضارع تستخدم القاعدة التالية:

:اذا كان الفاعل مفرد او جمع  ( make) تستخدم * 
- My father make me go back to my room .

B ) اذا كانت الجملة بزمن الماضي نستخدم القاعدة التالية :

- My father made me go back to my room .
هو الفعل الذي يأتي بعد الفاعل او) يكون موقع المفعول به بعد الفعل الرئيسي * 

ومن الممكن المفعول به يتكون من عدة كلمات لذلك( الفعل المساعد ان وجد 
.نسترعي النتباه لذلك 

D- Re-write the sentences with correct form of have , get , make :
 ( :have , get , make) أعد كتابة الجمل بالشكل الصحيح باستخدام 

1- I asked somebody to cut my hair . 
- I had my hair cut .
2- She asked somebody to fix the window .
- She got the window fixed .
3- He looked outside because he heard a noise .
- The noise made him look outside .
4- The leaves fell because of the wind . 
- The wind made the leaves fall .
5- A photographer took a picture of the witness .
- The witness had his / her picture taken . 

ت+ مصدر مجرد + مفعول به  + make الفاعل +

ت+ مصدر مجرد + مفعول به  + made الفاعل +
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                  UNIT TWO LESSON 7 
A Safety Brochure : كتيب السلمة 
- Skim the paragraphs from a safety brochure published for
public by the police department . What is its purpose ?

ما. تصفح الفقرات من كتيب السلمة الصادر لجمهور الشرطة من قبل قسم الشرطة 
هو الغرض منه ؟

a- To give information about different types of crime .
.لعطاء معلومات حول انواع مختلفة من الجريمة - 

b- To persuade people to take security measures in their home .
. لقناع الناس على اتخاذ التدابير المنية في بيوتهم - 

c- To sell burglar alarms . - لبيع أجهزة النذار ضد السرقة .                     

EVERY ONE SHOULD THINK ABOUT HOME SECURITY
ينبغي على الجميع التفكير بشأن السلمة المنزلية
          Why should you think about home safety ? Every year ,
hundreds of people have their homes robbed . Thieves take
money , jewellery , computers and even television sets . Then
they sell them again , often to people who don’t realize they are
buying stolen property . Many people have insurance that pays
for things that get stolen . But some things can't be replaced .
for example , jewellery can have sentimental value . and if you
get your computer stolen , you could lose hours of work on your
hard disk . 

المئات من الناس تتعرض, لماذا ينبغي ان نفكر بشأن السلمة المنزلية ؟ كل سنة 
اجهزة الكومبيوتر و حتى, المجوهرات , يأخذ اللصوص النقود . منازلهم للسرقة 

في كثير من الحيان الى الناس الذين ل. ثم يبيعونها مرة اخرى . اجهزة التلفاز 
الكثير من الناس لديهم تأمين بأن يدفع عن. يدركون انهم يشترون الممتلكات المسروقة 

على سبيل المثال. لكن بعض الشياء ل يمكن استيعاضها . الشياء التي تسرق 
و اذا حصلت على جهاز كومبيوتر, المجوهرات يمكن ان تكون لها قيمة عاطفية 

. الخاص بك المسروق يمكنك ان تفقد ساعات من العمل على القرص بشكل شاق 

Answer : b
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Basic measures :
Windows , doors and locks 
What are the most important things for home safety ? Good
windows . Doors and locks are extremely important . Many
thieves come in through open windows . Make sure your
windows have good locks and lock them when you go out .
Burglars can hide behind trees and bushes . 

:التدابير الساسية 
ابواب, ما هي الشياء المهمة للسلمة المنزلية ؟ نوافذ جيدة . ابواب و القفال , النوافذ 

,عدد كثير من اللصوص يدخل من خلل النوافذ المفتوحة . وأقفال هي في غاية الهمية 
يمكن. تأكد من النوافذ الخاصة بك تمتلك اقفال جيدة وأغلق النوافذ عندما تخرج 

.للصوص الختباء خلف الشجار و الشجيرات 
So don’t plant any near your windows . Get good locks for your
doors , too some are unbelievably easy  to open without a key
for an experienced burglar . they can open your door with a
bank card or a paperclip ! But a good lock is almost impossible
to unlock without they key . A good door is also essential , make
sure your door is solid . Have your house examined by an expert
, who can tell you if you need to make your house more secure .

u البعض ل يصدق, هيأ اقفال جيدة لبوابك . لذلك ل تزرع نبات بالقرب من نافذتك  ايضا
يمكنهم فتح الباب الخاص بك. بدون مفتاح للسارق ذم الخبرة ( من السهل فتح  البواب 

لكن القفال الجيدة يكاد من المستحيل ان تفتح بدون! ببطاقة مصرفية او دباسة ورق 
u ضرورية . مفاتيحها  هل. تأكد من ان الباب الخاص بك صلب , البواب الجيدة ايضا

هو الذي يمكن ان يقول لكم لفعل حاجة ما لجعل منزلك اكثر, منزلك فحص من قبل خبير 
 u .  أمانا

Now do exercises A to E in Activity Book : 
أنجز الن التمارين من A الى E : في كتاب النشاط
A: Read the brochure on page 22 of the Student's Book . The
writer uses different techniques to keep the reader interested
and convince him that what he says is important . Find an
example of the following techniques in the paragraphs in the
Student's Book :
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يستخدم الكاتب تقنيات مختلفة للحفاظ على. بكتاب الطالب  22أقرأ الكتيب  صفحة 
جد مثال من الساليب التالية في, القارئ المهتم وإقناعه بان ما يقوله هو المهم 

: الفقرات بكتاب الطالب 
1- Question to make you want to read to get the answer . 

.سؤال يجعلك ترغب في القراءة للحصول على الجواب - 
- Why should you think about home safety ?
- What are the most important things for home safety ?
2- Exclamations to show that the whole sentences are surprising
or important . 

. علمات التعجب لظهار بان جميع الجمل مثيرة للدهشة او مهمة - 
- They can open your door with a bank card or a paperclip !
3- Strong adjectives : صفات ذو تأكيد قوي                                            -
- impossible , essential 
4- Strong adverbs to make adjectives stronger . 

. ضروف ذو تأكيد قوي لتكوين صفات اقوى -  
- extremely ; unbelievably 
5- Examples to make a previous sentence cleaner :

 - u : أمثلة لجعل الجمل السابقة أكثر وضوحا
For example , jewellery , can have sentimental value 

B- Look at some ideas for keeping your home safe . Think of a
reason for each one :

:فكر بسبب لكل واحدة . انظر الى بعض الفكار للحفاظ على منزلك آمن 
- Things peoples shouldn’t do : الشياء التي يجب على الناس عدم القيام بها
1- Keep keys on a hook the window . بقاء مفاتيح ربط النافذة
- Thieves can get them by breaking the window . 
. من الممكن حصول اللصوص عليها من خلل كسر النافذة   
2- Keep keys in a flower pot by the door . 
بقاء المفاتيح في وعاء الزهور من جهة الباب  .    
- Thieves often look here .  اللصوص. في كثير من الحيان ينضرون الى هنا  -
3- Tell strangers when you will be away .
  uعن المنزل) اخبر الغرباء عندما تكون بعيدا  (
- They may be dishonest .  – ربما يكونوا غير نزيهين .
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- Things people should do : الشياء التي يجب على الناس القيام بها 
1- Leave lights on when going out after dark . 

.اترك الضواء عند الخروج بعد حلول الظلم  -1
- Thieves will think you are at home . – يعتقد اللصوص انتم في المنزل .
2- Give a family member a key . 2- اعطاء احد افراد السرة مفتاح .        
- They can check the property while you're away . 

 - u( .عن المنزل ) يتسنى لفراد السرة التحقق من الممتلكات عندما تكون بعيدا
3- Ask a neighbour to collect mail . 3- اطلب من احد الجيران لجمع البريد
- Thieves are less likely to know you are away . 

 - u( .عن المنزل ) ليتسنى للصوص اقل احتمالية لمعرفة انك بعيدا
4- Tell your neighbours if you are going on holiday . 

. اخبر جيرانك اذا كنت ذاهب في عطلة  -4
- They can look out for suspicious people around your house .

.  ليتسنى لجيرانك البحث عن الناس المشتبه بها حول منزلك - 

C- Now use your notes to complete the paragraphs below : 
     Use your head : learn good security habits .

u العنوان تعلم العادات المنية, الن استخدم ملحظاتك لكمال الفقرة ادناه  مستخدما
.الجيدة 

                           " Learn Good Security Habits " 
It's not enough to have good lock . It's also important to learn
good habits . It's foolish to keep the keys on a hook by the
window because the thieves can break the window and get it to
open the door or it's not good tell the strangers when we will be
away because they may be dishonest , so , we should follow
these good security habits like these , don’t plant near the
window , get good locks that it is impossible open it without
their keys . solid doors leave lights on when going out after
dark to cheat the thieves that we are at home or tell the
nieghbours if we are going away . Finally , we should examine
the house by an expert to make the house more secure . 
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"تعلم العادات  المنية الجيدة " 
فمن الحماقة, من المهم تعلم عادات جيدة . ليس بالمقدار الكافي امتلك اقفال جيدة 

بقاء المفاتيح ربط النافذة  لن اللصوص يمكن ان يحطموا النافذة ويحصلون على
المفاتيح لفتح الباب او ليس من الجيد اخبار الغرباء عندما نغادر المنزل لن من

لذلك ينبغي ان نتبع هذه العادات المنية الجيدة مثل هذه, المحتمل يكونوا غير نزيهين 
اجلب اقفال جيدة والتي من المستحيل فتحها, ل تزرع اشجار بالقرب من النافذة , 

ترك الضواء عندما تخرج بعد حلول الظلم لغش, ابواب صلبة , بدون مفاتيحها 
 uاللصوص بأننا في المنزل او اخبار الجيران اذا خرجنا بعيدا , uينبغي علينا, اخيرا

 u . التحقق من المنزل من خلل خبير لجعل المنزل اكثر أمنا
                  UNIT TWO LESSON 8
B: You are going to write a leaflet about road safety for new
drivers . Write a list of things they should and shouldn’t do on
the left , and the reasons or examples to support your ideas on
the right . Use the topics in the box to help you : 

أكتب قائمة بالشياء التي. ستكتب منشور حول السلمة على الطريق للسائقين الجدد 
وأسباب او امثلة لدعم افكارك على اتجاه, ينبغي فعلها او عدم فعلها على اتجاه اليسار 

:استخدم الموضوعات في الصندوق لمساعدتك , اليمين 

  
 
         Advice For Drivers                                Reasons 
نصائـــــح للسائقيـــــــــن                                 السبــــاب         
1- Don’t leave your key in the            - Someone could take them
    ignition .                                              and steal your car .
ل تترك مفاتيحك في مكان مضيء                 شخص ما يتمكن من أخذها وسرقة    
سيارتك
2- Leave your car in the parking       - Thieves couldn’t steal it .
 أترك سيارتك في موقف السيارات                       ل يستطيع اللصوص سرقتها    
3-Don’t leave valuables in your         - Someone could break the
    car .                                                      window and steal them .
ل تترك الشياء الثمينة في سيارتك                  شخص ما يحطم النافذة ويسرق    
                                       هذه الشياء                                                     

keys   ,   parking  ,  valuables , lights , brakes , speeding , 
  مفاتيح   موقف السيارات  أشياء ثمينة    اضواء     فرامل        سرعة
driving licence رخصة القيادة
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4- Don’t leave lights in your car            - It will get defect 
 ل تترك الضواء في سيارتك                            سيحصل عطل     
5- Check your cars brakes                    - In order not to be subjected 
 to any accident                          تحقق من فرامل سيارتك          
 لكي ل تتعرض لي حادثة                                                                   
6- Don’t drive your car at                     - It causes many road 
    very high speed                                    accidents تسبب العديد من الحوادث
                   ل تقود سيارتك بسرعة عالية جدا

7- Any driver must posses                       - You can't drive without it 
    driving                                                      ل يمكنك القيادة بدونها
                           أي سائق يجب ان يمتلك على    
                                                                                      رخصة قيادة    

C- Write a leaflet about safety for new drivers                              : 
:أكتب منشور عن السلمة للسائقين الجدد 

Drive Safely : The first important thing is that the drivers must
not drive their cars at very high speed because this speed causes
many accidents , furthermore , the drivers must follow all traffic
rules like wear seat belt , fellow signs and don’t talk on phone
while driving etc. to prevent road accidents and it's for safely of
the roads :

اول شيء مهم هو على السائقين ان ل يقودوا سياراتهم بسرعة عالية:  القيادة بأمان- 
السائقين يجب ان, علوة على ذلك , جداu لن هذه السرعة تسبب العديد من الحوادث 

اتباع اشارات الشارع وعدم اجراء, يتبعوا جميع القواعد المرورية ارتداء احزمة المان 
:مكالمة هاتفية الى اخره لمنع وقوع حوادث السير ومن اجل سلمة الطريق 

Keep Your Car Safe : to keep your car safe , the drivers must
check their cars if there is any defect in it , especially their brakes
because they are important things in cars to prevent accidents
rather to keep their cars safe . 

من الواجب على السائقين التحقق, للحفاظ على سيارتك آمنة  : الحفاظ على سيارتك آمنة
u فراملها لنها من الشياء المهمة في, من سياراتهم اذا كان هناك أي عطل فيها  خصوصا

. السيارة لمنع وقوع الحوادث بدلu عن ذلك للحفاظ على سياراتهم بصورة آمنة 
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   UNIT TWO LESSON 9 – TEST YOURSELF
A- Underline the correct words : ضع خط تحت الكلمات الصحيحة
1- The land force , the navy and the air force are all branches /
types of the military . 

.انواع من الجيش /  فروعالقوة البحرية و القوة الجوية كلها , القوة البرية  -1
2- You must be 18 years old to belong / join the military .

. بالجيش النضمام او اللتحاق/ سنة من العمر للنتماء  18يجب ان يكون بالغ  -2
3- The military needs people to care for / maintain its equipment
and vehicles .

.  المعدات و المركبات صيانة/ يحتاج الجيش لناس لرعاية  -3
4- In the military , you can take a test to become an officer /
official .  4-  لتصبح , في الجيش uموظف خدمة/  ضابطايمكنك ان تجري اختبارا  .    
5- If you pass this test , you have more responsibility and you
investigate / supervise other people . 

 علىللشراف/ لديك المزيد من المسؤولية لتحقيق , اذا قمت باجتياز هذا الختبار  -5
. الناس الخرين 

6- When you leave the military , your training can help you to
find a criminal / civilian job . 

الحصول/ التدريب الخاص بك يساعدك على ان تكون مجرم , عندما تترك الجيش  -6
.  على وظيفة مدنية

B- Complete the phrases below with words from the box , there is
one extra word  هناك كلمة واحدة اضافية, أكمل العبارات أدناه بالكلمات من الصندوق :

 1- security camera 1- كاميرا المن
2- metal detector                 2- المعدن المكتشف
3- X-ray machine              3- جهاز الشعة
4- speed limit 4- محدد السرعة
5- speeding ticket 5- مخالفة لتجاوز السرعة
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6- radar speed gun 6- اشارة بدأ سرعة الرادار
7- conveyor belt 7- حزام النقل

C- Complete the sentences with an appropriate verb : 
:أكمل الجمل بفعل مناسب - 

1- Drivers must obey the speed limit . 
2- You mustn’t drive without your seat belt on . 
3- Your car mustn’t have broken lights . 
4- You can take the bus , so you don’t have to take your car . 
5- When you ride a motorcycle , you must wear a helmet . 
6- You must play a fine when you get a ticket . 
7- You must slow down at a round about , but you don’t have to stop .
8- You must let people cross the street at a pedestrian crossing . 
9- If you commit a crime , the police will arrest you . 

D- Complete the article with words from the box : 
: أكمل المقالة بالكلمات من الصندوق - 

The police got a call about a robbery last night . When they got to
the )1( crime scene they found food prints and )2( fingerprints .
They think were left by the criminal . They are still )3(
investigating the crime , but they think they will )4( arrest
someone soon . 

عندما وصلت. حصلت الشرطة على مكالمة هاتفية من عملية سطو الليلة الماضية 
أعتقدوا بانها  بصمات الصابع    (2)وجدوا آثار أقدام و   موقع الجريمة    (1)الشرطة الى 

(4)لكنهم يتقدون بأنهم ,  في الجريمة   تحقق   (3)ل تزال الشرطة . تركت من قبل المجرم 
u سيلقون القبض .  على شخص ما قريبا

Police caught a )5( pickpocket who had stolen several wallets and
mobile phones at the airport . The same man also stolen some
baggage that a passenger had left )6( unattended in the waiting
room while he bought a magazine . The thief )7( disposed of the
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stolen property when the police found him , but they spoke to a
)8( witness who said she had seen him steal the items . 

 الذي سرق العديد من المحفظات و الهواتف النقالة  النشال   (5)الشرطة القت القبض على 
في  غير مراقب    (6)نفس الشخص سرق بعض المتعة التي تركها المسافر . في المطار 

الممتلكات المسروقة عندما  تخلص من    (7)اللص . غرفة النتظار عندما اشترى مجلة 
 التي قالت انها شاهدته يسرق  الشاهد   (8)لكنهم تحدثوا الى , عثرت الشرطة عليه 

. الممتلكات 

E- Match the beginnings and endings of the sentences : 
: اوصل البدايات و النهايات للجمل - 

1- I must get up early tomorrow         1- لبد لي الوصول في وقت مبكر غدا
2- You needn’t take so much baggage       
ل يحتاج ان تأخذ الكثير من المـــتعـة -2                                                            
3- We mustn’t forget                                             3يجب علينا ان ل ننسى -
4-  You need to get special licence

انت بحاجة للحصول على ترخيص خاص -4
5- She has to         5- من الواجب علينا                                                       
6- I don’t have to         6- ليس من الواجب لي

a- on a weekend trip – في رحلة عطلة نهاية السبوع                                 a
b- to drive a lorry – لسياقة شاحنة
b 
c- because I don’t want to be late again 
لنني ل اريد ان اكون متأخراu مرة أخرى -
c 
d- wear a uniform at her new job – ارتداء زي موحد في وضيفتها الجديدة d
e- leave so soon   المغادرة بوقت قريب جدا                                                -e
f- to take our passports – أخذ جوازات سفرنا                                          f

F- Underline the best word in the second sentence : 
: ضع خط تحت الكلمة الفضل في الجملة التية - 

1- We left two hours early . We should / shouldn’t miss the plane .
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2- The police found fingerprints at the scene . They should /
shouldn’t arrest the thief soon . 
3- He studied hard . He should / shouldn’t fail the exam . 
4- He learn about computers in the military . He should /
shouldn’t be able me fix mine. . 

5- There are security cameras in the building . The security guard
should / shouldn’t see if anyone come in . 
6- She's in 6th preparatory . She should / shouldn’t graduate this
summer .  
G- Complete the dialogues with let's , would , could , can ,
should , shall , and will . Use each word only once : 

: أكمل الحوارات باستخدام الكلمات المذكورة اعله باستخدام كل كلمة فقط لمرة واحدة 
Ali : would / could / can you drive me to the match this afternoon .
Faisal : sure , you know , you should get a driving licence , you're 
              old enough to drive .
Huda : could , can you tell me how to get the mall ?
Police officer : of course . I'll show you on the map if you like .  
Police officer : could / can / would you show me your driving 
                          licence , please .
Kamal : yes , here you are .
Father : shall we stop for lunch ?
Mother : that's a good idea let's get some petrol too . 

I- Write six sentences that are true for you with have to , mustn’t
and have to using the verbs in the box : 

أكتب ست جمل لك بالشكل الصحيح مستخدم الكلمات المذكورة اعله و الفعال ادناه في- 
: الصندوق 

1- I have to study for an exam tonight . 
2- I mustn’t smoke because it is destroying my health .
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3- I don’t have to go shopping today because my father went
yesterday . 
4- I don’t have to phone my friend because he visited me yesterday .
5- I have to get up early in the morning because I always get up late . 
6- I mustn’t forget visit my friend in the hospital . 

J- Rewrite the sentences using the correct form of get , have or
make : الشكل الصحيح للكلمات المذكورة أعله u  أعد كتابة الجمل مستخدما
Example : 
- A photographer took her picture .
- She had her picture taken . 
1- Some body stole their television . 
- They had their television stolen . 
2- My father asked somebody to fix the computer . 
- My father had / got the computer fixed . 
3- My mother told me to turn down the music . 
- My mother made me turn down the music . 
4- He asked somebody to cut his hair . 
- He had his hair cut . 
5- Yesterday my father asked someone to clean the car . 
- ) Yesterday ( my father had / got the car cleaned . 

K- write a letter to Ahmed of 100 to 120 words giving him advice
on how to get the job . Use you should or you shouldn’t in your
letter at least five times , write two paragraphs : 

أعطي له� نصيحة بشأن كيفية. كلمة  120الى  100أكتب رسالة الى احمد متكونة من 
u ماذا ينبغي ان تفعل في رسالتك على القل خمس مرات  ,الحصول على وظيفة مستخدما

: أكتب بفقرتين 
. نصيحة بشأن الحصول على مقابلة : الفقرة الولى 
. ماذا تقول الى آخره , نصيحة بشأن المقابلة وماذا ترتدي : الفقرة الثانية 

Dear Ahmed ,
- If you interested to be as security guard . You should be like the
following : 
- be 18 years or older                              - be computer literate 
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- be fit                                                       - speak English and Arabic 
- be available at weekend                       - have a driving licence 
Furthermore , you should be friendly because you have forget
contact with the public . 

- Before you get any job , you will have employment interview ,
here are some suggestions , you can prepare yourself :  
- wear fit clothes                                 - go to interview alone 
- arrive early                                      - be alert during the interview
- know yourself                                  - answer all the questions clearly
If you fit for this job , security company will call you back in the
near future God Willing .
Best Wishes 
Ali 

عزيزي احمد 
: اذ كنت راغب ان تكون حارس امن من الواجب عليك ان تكون كما يلي - 
ان تكون متعلم بجهاز الكومبيوتر- سنة او اكثر         18ان تكون بالغ من العمر - 
تتحدث اللغة النكليزية و العربية - ان تكون مناسب                                      - 
تمتلك رخصة قيادة - ان تكون جاهزاu في عطل نهاية السبوع         - 

ينبغي ان تكون ودود لنه� سيكون لديك اتصال دائم مع الجمهور او, علوة على ذلك 
. الحضور 

يمكنك, هنا بعض المقترحات , قبل ان تحصل على أي وظيفة سيكون لديك مقابلة توظيف - 
:اعداد نفسك 

الذهاب الى المقابلة منفرداu - ارتداء ملبس ملئمة                            - 
ان تكون في حالة تأهب خلل المقابلة - الوصول في وقت مبكر                          - 
أجب على جميع السئلة بوضوح - عرف نفسك                                        - 

الشركة المنية ستعاود التصال بك مرة اخرى في المستقبل, اذا كنت تصلح لهذه الوظيفة 
. القريب بإذن ا 
افضل المنيات 

علي
                  UNIT TWO LESSON 10
Security Technology : التكنولوجيا المنية
Radar : رادار
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Radar was invented during world war II detect enemy aircraft and
ships . After that , it was used for many others things including
weather predictions . Police officers started using radar speed guns
to catch speeder over 50 years ago . Although new technology is
being developed today , radar speed guns are still one of the most
common tools in law enforcement. . 

استخدم, بعد ذلك . اخترع الرادار خلل الحرب العلمية الثانية لكشف طائرات وسفن العدو 
بدأ ضباط الشرطة باستخدام اجهزة. متضمنة توقعات الطقس , لشياء اخرى كثيرة 

u  50الرادار لقياس السرعة للقاء القبض على المسرعين وذلك منذ اكثر من  .عاما
رادار السرعة ل يزال واحد من, بالرغم من التكنولوجيا الحديثة بدأت تتطور اليوم 

u في مجال فرض القانون  . الدوات الكثر شيوعا
A radar speed gun works by sending radio waves towards a car .
When the waves hit the car , they bounce back towards the radar
gun . If the car isn’t moving , the radio waves are the same as
when they were sent . If the car is moving , however , the space
between the radio waves changes . The radar gun uses this
information to calculate the speed of the car . Radar guns work
when the car is moving towards or away from them . So you cant
avoid a ticket by speeding away !

عندما تصطدم, رادار السرعة يعمل عن طريق ارسال الموجات اللسلكية نحو السيارات 
اذا لم تكن السيارة. ترتد الموجات الى الوراء باتجاه رادار السرعة , الموجات بالسيارات 

اذا كانت السيارة. موجات الراديو هي نفسها كما هو الحال عندما تم ارسالها, تتحرك 
رادار السرعة يستخدم هذه. المسافة بين الموجات اللسلكية تتغير , فأن , تتحرك 

رادارات السرعة تعمل عندما السيارة تتحرك باتجاه.  المعلومات لحساب سرعة السيارة 
.   لذلك ل يمكنك تجنب ورقة مخالفة المرور باستخدام السرعة القصوى , او بعيدة منا 

There are different types of radar guns . Some are hand-held and
are shaped a bit like guns . They can be used by police officers
who are waiting for speeders by the side of the road . Police
officers can also use them from moving vehicles . In that case ,
the radar gun takes into account the speed of the police vehicle .
Some radar guns can take a picture of car's license plate as well
as measure its speed . With this type of radar gun , police don’t
have to stop the speeding car . They use the information on the
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license plate to identify the owner of the car . They then send him
or her a speeding ticket . 

,بعضها محمولة باليد وهي مشابهة قليلu بالبنادق . هنالك انواع مختلفة من الرادارات 
يمكن ان تستخدم من قبل ضباط الشرطة الذين ينتظرون المسرعين من خلل جانب

u استخدامها من العربات المتحركة . الطريق  في هذه. من الممكن لضباط الشرطة ايضا
بعض الرادارات من الممكن ان, الرادار يأخذ في العتبار سرعة سيارة الشرطة  , الحالة 

مع هذا النوع من. تلتقط صورة من لوحة ترخيص السيارة وكذلك تقيس سرعتها 
تستخدم الشرطة. ليس من الواجب على الشرطة اعتراض السيارة المسرعة , الرادار

ثم ترسل الشرطة له او لها, المعلومات من لوحة ترخيص السيارة لتحديد مالك السيارة 
. ورقة غرامة السرعة 

Some drivers try to avoid radar guns so that they wont get tickets
. They use radar detectors that detect if radar gun is being used
nearby . These machines make a beeping sound when they detect
a radar gun , and the driver slows down . However , some police
officers don’t turn on their radar guns .  until they see a car that
they think is speeding . If that happens , the radar gun measures
the driver's speed before the driver even knows the radar gun is
here . Another problem is that , in some places , radar detectors
are illegal and you can get a fine having one . 

.بعض السائقين يحاولون تجنب الرادار لكي ل يحصلون على ورقة غرامة المرور 
هذه اللت. يستعملون كاشفات الرادار التي تكشف اذا الرادار يستعمل في مكان قريب 

بعض, فأن . تصدر صوت تنبيه عندما تكشف عن الرادار ويبطئ السائق من سرعته 
اذا. ضباط الشرطة ل تشغل الرادار ريثما يشاهدون السيارة التي يعتقدون انها مسرعة 

ثمة. يقيس الرادار سرعة السائق قبل السائق حتى يعرف الرادار هناك , كان هذا يحدث 
مشكلة اخرى هو ان في بعض الماكن كاشفات الرادار غير شرعية ويمكنك الحصول على

.  غرامة يمتلكها شخص آخر 
Some people claim radar guns can make mistakes and that
drivers get tickets when they shouldn’t . However , there aren’t
many mistakes if the radar guns are used correctly and police
officers are trained to use them property . There are also rules
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about radar gun maintenance . If the radar guns are checked and
fixed regularly , they are an essential tool in helping keep our
roads safe . 

يدعي بعض الناس بان الرادارات يمكن ان يخطئ ويحصلون السائقين على اوراق غرامة
ل توجد العديد من الخطاء اذا تم استخدام الرادارات, فأن . المرور عندما ل ينبغي ذلك 

u قواعد. بشكل صحيح ويتم تدريب ضباط الشرطة لستخدامها بشكل صحيح  هنالك ايضا
فهي اداة اساسية في, اذا كان الرادار قد فحص وأصلح بانتظام . بشأن صيانة الرادار 

. مساعدة الحفاظ على طرقنا آمنة 
Find : 
a( one number : جد رقم واحد II ) or two ( , 50 , one 
b( at least five useful linking phrases : جد على القل خمس عبارات ربط مفيدة
    after that , although , however , so , in that case , then , and , but .
c( three vehicles : جد ثلث عربات نقل aircraft , ships , cars 
d( a word that means rain , snow , sunny or cloudy : weather 
مشمس او غائم, جليد , الكلمة التي تعني مطر         

يمكنك توفير الكثير من الوقت اذا استخدمت, عندما تبحث عن معلومات في النص : ملحظة 
u هي , تقنيات صحيحة  كلتا ( Scanning , Skimming) هنالك تقنيتين اكثر شيوعا

: لكن لحظ الفرق ( التصفح ) الكلمتين تعني 
 (Sk : )  تعني التصفح السريع للنص بصورة عامة.
 (Sc : )  تعني التصفح الدقيق للنص للبحث عن معلومات محددة .

- Now do exercises A to D in your Activity Book : 
أنجز الن التمارين من A الى D                                              : في كتاب النشاط
A- Are these questions best answered by skimming or scanning ?
) see the language box on activity book page 35 ( write sk or sc on
the line next to the question : 

: اجب هذه السئلة  ( Sk , Sc) هل هذه السئلة يجاب عليها بالشكل الفضل من خلل - 
1( What is the text about ? 1- ماذا عن يتحدث النص ؟
- Sk radar guns الرادارات  
2( What is a radar detector ? 2- ما هو جهاز كشف الرادار ؟
 - Sc a machine that detects radar guns . هو الجهاز الذي يكشف الرادارات
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3( Which paragraph talks about different types of radar guns ? 
أي فقرة تتحدث عن انواع مختلفة من الرادارات ؟ -3 

     - Sk paragraph 3 .الفقرة الثالثة 
4( can radar guns take pictures ? 4- هل يمكن للرادارات التقاط الصور ؟
- Sc some can . بعض الشيء يستطيع 

B- It's important to read a text more carefully to find more
complex information . Reread your text more carefully and write
T ) True ( or F ) False ( : 

 uأعد قراءة. من المهم ان تقرأ النص بعناية كبيرة للعثور على معلومات الكثر تعقيدا
: النص الخاص بك بعناية كبيرة واكتب صح او خطأ 

1( Police departments don’t use radar guns anymore 
                                                      ادارات الشرطة ل تستخدم الرادار بعد الن -1
2( Radar guns can only calculate the speed of a car moving
towards them          

يمكن للرادارات حساب فقط سرعة السيارة المتحــركة باتجاههــم             -2
3( Some radar guns are shaped a bit like guns        

تتشكل بعض الرادارات قليلu مثل السلحة النارية          -3
4( A radar detector makes a beeping noise if it senses a radar
being used in the area .        

جهاز كشف الرادار يصدر ضوضاء التصفير اذا حواس الرادار المستخدمة في المجال -4
(         المنطقة )       

5( There are two main problems with radar detectors .        
هنالك نوعان من المشاكل الرئيسية مع اجهزة كشف الرادار          -5

6( Some people think radar guns don’t work well         
البعض من الناس يعتقدون ان الرادار ل يعمل بشكل جيد           -6

7( Police must be trained to use the radar gun correctly       
من الواجب تدريب الشرطة على استخدام الرادار بالشكل الصحيح           -7

8( Radar guns don’t need any maintenance          
الرادارات ل تحتاج الى اية صيانة           -8

D- Write about your choice of five facts and why they are
interesting , being like this : 

: أكتب عن اختيارك خمس حقائق ولماذا هي مثيرة للهتمام كما يلي - 
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I think the following five facts are interesting .
. أعتقد الحقائق الخمسة التالية مثيرة للهتمام 

- First , that radar was invented 50 years ago , that a long time in
the past . –  uفي, اخترع الرادار منذ خمسين سنة مضت , اول uهذا وقت طويل
                                                                                                   الماضي
 

- Second , that drivers get tickets when they shouldn’t done . 
 - u . السائقين يحصلون على ورقة غرامة المرور عندما ل ينبغي ذلك منهم , ثانيا

- Third , that radar used for weather predictions . it's good thing
to know the weather beforehand . 

 - u انه من المر الجيد لمعرفة الطقس بشكل, استخدام الرادار للتنبؤات الجوية , ثالثا
.مسبق 

- Forth , That radar used for calculate the speed of car , it will
reduce road accidents . 

 - u .هذا سيقلل من حوادث الطرق , استخدام الرادار لحصاء سرعة السيارة , رابعا
- Fifth , that there aren’t many mistakes done by radar gun . 

 - u .  ليس هنالك العديد من الخطاء تعمل من خلل جهاز الرادار , خامسا
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UNIT THREE LESSON 1 

I'D LIKE TO WORK IN THE TOURIST INDUSTRY
السياحة( مواظبة ) أود ان أعمل في صناعة 

A- Match the jobs and duties in the list below : 
: أوصل الوظائف و الواجبات في القائمة ادناه - 

            Jobs الوظيفة                      Duties الواجبات
1- architect مهندس معماري e- designs buildings تصاميم المباني

2- cameraman مصور سينمائي
j- operates the camera for films or
TV programmes يشغل الكاميرة للفلم او
                                     برامج التلفاز

3- engineer مهندس
c- designs and builds machines ,
engines or roads  تصاميم واليات المباني,
                                 محركات او الطرق

4- flight attendant مضيفات h- looks after passengers on a plane
    ترعى المسافرين على متن الطائرة

5- journalist صحفي i- write articles for newspapers
and magazines يكتب مقالت للجرائد و
المجلت

6- lawyer محامي f- give advice to people about the
law اعطاء نصيحة للناس عن القانون 

7- life guard منقذ في السياحة g- is responsible for the safely of
swimmers مسؤل عن سلمة السباحين

8- pilot طيار a- flies a plane يحلق بالطائرة
9- plumber سمكري b- fixes and installs pipes for water

اصلحات وتثبيت النابيب للمياه
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10- surgeon طبيب جراح i- operates on people in hospital
يجري عمليات جراحية للناس في المستشفى

11- secretary سكرتير d- does general office work يعمل
                               بمكتب الدائرة العام

12 tour guide المرشد السياحي k- shows tourist around يبين للسائحين
الماكن التي حوله او القريبة منه

C- Write definitions for the following jobs: أكتب تعاريف لهذه الوظائف التالية
1- A nurse : is someone who looks after sick people and help doctors .

. تعتني بالناس المرضى وتساعد الطباء ( امرأة ) هي الشخص : الممرضة  -1 
2- A fashion designer : is someone who designs clothes .

. هو الشخص الذي يصمم الملبس : مصمم الزياء  -2
3- A hotel manager : is someone who is responsible for running a
hotel . 3-  هو الشخص المسؤول عن ادارة الفندق: مدير الفندق  .                              
4- A salesperson : is someone who sells things in a shop . 

. هو الشخص الذي يبيع الشياء في المحل : مندوب المبيعات  -4
5- A TV presenter : is someone who introduces programmes on
television .5-  هو الشخص الذي يقدم البرامج على التلفاز: مذيع التلفاز  .                  
6- A marketing manager : is someone who is responsible for
advertising and selling products . 

.هو الشخص المسؤول عن العلن عن السلع وبيع المنتجات : مدير التسوق  -6
7- A cartoonist : is someone who draws amusing pictures .

. هو الشخص الذي يرسم صور مسلية : رسام كاريكاتير  -7
UNIT THREE LESSON 2 

IF YOU COME ROUND TOMORROW , I'LL HELP YOU
 uسوف اساعدك, اذا جاءت بجولة ليوم غدا

- Ramiz is having an interview with a careers advisor at school .
Complete the conversation with the correct words from the box :

أكمل المحاورة مع الكلمات. حاز رامز على مقابلة مع مستشار المهن في المدرسة 
: الصحيحة من الصندوق 
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Advisor : What would you like to do when you finish studying ? 
ماذا ترغب ان تفعل عند النتهاء من الدراسة ؟: المستشار 

Ramiz : I'm not sure yet , but I'm very interesting in ecology and
the )1( environment . 

.    البيئة   (1)لكن انا مهتم جداu بعلم البيئة و , أنا لست متأكد حتى الن : رامز 

Advisor : If you're good at )2( science and geography , there are
lots of jobs to choose from . 

هنالك الكثير من فرص العمل,  و الجغرافية   العلوم   (2)اذا كنت جيداu في : المستشار 
. للختيار من بينها 

Ramiz : I love them both . They're my favourite subject . 
. هن من مواضيعي المفضلة . انا احب كل منها على حد سواء : رامز 

Advisor : Well , how about )3( career in water technology ?
That's really important in this country . 

u في هذا البلد   مهنة   (3)ماذا عن , جيد : المستشار  . تكنولوجيا المياه ؟ هذا هو المهم حقا
Ramiz : What exactly does water technology )4( involve ?

؟   تتضمن    (4)بالضبط ماذا تكنولوجيا المياه : رامز 
Advisor : If you work in water technology , you look for ways of
)5( conserving water and purifying it . 

على المياه  الحفاظ    (5)ابحث عن سبل , اذا كنت تعمل في تكنولوجيا المياه : المستشار 
.وتنقيتها 

Ramiz : Yes , I'd like to work in the water industry . Water
conservation and purification are really important in this
country . What kinds of )6( qualifications do I need ? 

u من. نعم انا ارغب بعمل صناعة المياه : رامز  المحافظة على المياه و التنقية هي حقا
 التي احتاجها ؟   المؤهلت   (6)ما هي انواع . المور المهمة في هذا البلد 

Advisor : First of all , you need to get a degree . You could choose
from environmental science , geology or even engineering . 

يمكنك ان تختار علوم. انت بحاجة للحصول على شهادة , قبل كل شيء : المستشار 
.الجيولوجيا او حتى الهندسة , البيئة 

career مهنة                 conserving الحفاظ              environment بيئة
involve تضمن              qualifications مؤهلت        science علم
                                    university جامعة
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Ramiz : Which )7( university offers those courses ?
 تعرض هذه القسام ؟   جامعة   (7)أي : رامز 

Advisor : I have to check . If you come back next week , I'll have
the answer . 

. سأمتلك الجواب , اذا عاودت المجيء السبوع القادم . ل بد لي ان اتحقق : المستشار 

Zero Conditional )) if (( : 
عندما يكون الحدث في كلتا الجملتين الشرط و if (( zero conditional)) تستخدم 

. النتيجة صحيح او حقيقي او واقعي 
في البداية او المنتصف شرط ان if (( zero conditional)) من الممكن استخدام - 

(جملة حدث ثاني ) يأتي بعدها جملة شرط حدث اول مضارع بسيط و الجملة الخرى 
u مضارع بسيط  فارزة بين) , ( في البداية يجب وضع  if))  )) وفي حالة استخدام . ايضا

. الجملتين 

If you click on this icon , the computer saves your document . 
في كل) كما نلحظ في الجملة اعله بان الحدث حقيقي او واقعي من خلل معنى الجملة - 

( .الكومبيوتر يحفظ المستند الخاص بك , وقت تنقر على اليقونة 

First Conditional )) if (( :
. عندما يكون الحدث محتمل في زمن المستقبل  if (( first conditional)) تستخدم - 
في البداية او المنتصف شرط ان if (( first conditional)) من الممكن استخدام - 

جملة نتيجة حدث)يأتي بعدها جملة شرط حدث اول مضارع بسيط و الجملة الخرى 
. مستقبل ( ثاني

 * uهنالك الكثير من التعابير  تشير الى زمن المستقبل مثل :

1-
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If +  جملة نتيجة حدث ثاني مضارع بسيط, جملة شرط حدث اول مضارع بسيط

ت+ مصدر مجرد  + will + الفاعل  .



2-

3-

4- 

1- I'll wear my sunglasses .
2- He is going to give him money . 
3- We can wait until they've finished . 
4- he is leaving next week .

 

If it is sunny tomorrow , I'll wear my sunglasses . 
اذا) الحدث محتمل و ليس حقيقي من خلل معنى الجملة , كما نلحظ في الجملة اعله - 

 uسأرتدي نظاراتي الشمسية , كان الطقس مشمس ليوم غدا. )
نستخدم في بعض الحيان زمن, اذا كانت الحداث في جملة الشرط الول مطولة - 

:مثــلu . المضارع المستمر 
If they're still working , we can wait until they're finished . 

كما نلحظ في جملة الشرط الول اعله الحدث مطول لذلك تم استخدام المضارع- 
. المستمر 

( .يمكننا النتظار ريثما ينتهون من العمل , اذا هم ل يزالوا يعملون ) 
Now do exercises A to E in the Activity Book : 
أنجز الن التمارين من A الى E : في كتاب النشاط
A- Match the sentences halves and complete the sentences . Add
a comma ) , ( where necessary :

: اضف الفاصلة عند الضرورة . أوصل نصفي الجملة وأكمل الجمل 
1-          I can't get to sleep if I drink a lot of coffee . 

.  اذا تناولت الكثير من القهوةل استطيع الحصول على النوم  -1
2-         If I lend my brother CDs , he always loses them . 

u يفقد  CDs, اذا أعرت أخي  -2  .  (  هذه القراص    )   CDs  دائما
3-        If you work in marketing , your job is to encourage people to 

 .buy.        عملك سيشجع الناس على الشراء, اذا كنت تعمل في مجال التسوق  -3
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ت+ مصدر مجرد  + is , are , am + going to + الفاعل  .

ت+ مصدر مجرد  + can , may , might , should + الفاعل  .

. ت + ingفعل + is , are , am + الفاعل
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If +  جملة نتيجة حدث ثاني مستقبل,        جملة شرط حدث اول مضارع بسيط  .
+ will,can,may + الفاعل                                                     مصدر مجرد+ت

b

c

f



 4-         If you're good at language , you can be an interpreter . 
.  يمكن ان تكون مترجم, اذا كنت جيد في اللغة  -4

5-        My parents get worried if I come home late . 
.  اذا جئت الى البيت في وقت متأخروالي سيشعرون بالقلق  -5

6-         You need to improve your English if you want to study in 
             Britain . 

.  اذا كنت تريد الدراسة في بريطانياانت تحتاج الى تحسين لغتك النكليزية  -6
7-         Food goes bad unless you keep it in the fridge . 

.   مالم تحتفظ به في الثلجةالغذاء سيفسد  -7

B- Write these sentences using the correct form of the verbs in
brackets : الشكل الصحيح للفعال مابين القواس u  أكتب هذه الجمل مستخدما
1- If I ) not pass ( the high school exam this year , I ) take ( it again
next year . 
- If I don’t pass the high school exam this year , I'll take it again
next year .
2- If she ) not apply ( for a scholarship , of course she ) not get (
one . 
- If she doesn’t apply for a scholarship , of course she won't get
one . 
3- If anyone ) need ( advice about their application forms , I ) be (
here tomorrow to help . 
- If anyone needs advice about their application forms , I'll be here
tomorrow to help .
4- If he ) log on ( to the British Council Site , he ) find ( quite a lot
of useful information about courses in Britain . 
- If he logs on to the British Council Site , he'll find quite a lot of
useful information about courses in Britain .
5- If you ) want ( to do a degree in Britain , you ) have to ( do a
one-year foundation . 
- If you want to do a degree in Britain , you'll have to do a one-
year foundation .  

d

a
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6 -Unless he ) make ( a big effort this term , he ) not get through (
the end-of-year exams . 
- Unless he makes a big effort this term , he won't get through  the
end-of-year exams . 
7- If you are offered a place at Carnegie university , ) you accept (
it ?
- If you are offered a place at Carnegie university , will you accept
it ?  

     

C- Complete these sentences in the first conditional : 
:أكمل  هذه الجمل بالشرط الول 

1- If I do really well in the exams , I pass them .
2- If you want to work in the media , you should be fit for this job .
3- If I don’t get a place at bus , I'll take a taxi . 
4- If you want to study languages , you can be translator . 
5- If my father wins car , I'll take my friend on holiday . 
 

UNIT THREE LESSON 3
If you could choose any job : اذا كان بإمكانك اختيار أي وظيفة 

: بكتاب الطالب  28اذا كان لديك المزيد من الوقت تصفح المحاورة صفحة - 
Second conditional )) if (( :

للتحدث عن حالت غير واقعية او مستحيلة (( Second conditional )) ifتستخدم - 
. في زمن الحاضر او المستقبل 

في البداية او المنتصف شرط ان يأتي بعدها (( Second conditional )) ifتستخدم - 
وفقا( النتيجة حدث ثاني ) جملة شرط حدث أول بزمن الماضي البسيط و الجملة الخرى 

.الى القاعدة أدناه 

- If I had enough money , I would buy a car . 
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كما نلحظ في الجملة أعله التي ورد بها من الحالت غير الواقعية بالحرى مستحيلة- 
( .سأشتري سيارة , اذا أنا امتلك نقود كافية ) من خلل المعنى 

Now do the following exercises : أنجز الن التمارين التالية 
B- Write sentences in the second conditional using the verb in the
brackets : الفعال ما بين القواس شرط ثاني u أكتب جمل باستخدام   )) if (( مستخدما
1- If I had ) have ( lots of money , I would buy ) buy ( a race hours . 
2- I wouldn’t have ) not have ( to spend so long on my homework
if I had ) have ( a computer of my own . 
3- Where would you choose ) you choose ( to live if you could ) can (
live anywhere in the world ?
4- I would learn ) learn ( to parachute if my friend said ) say ( she
would do it with me . 

 

5- If I were ) be ( you , I wouldn’t ask ) not ask ( his advice about
anything .
6- She would look ) look 0 much nicer if she wore ) wear ( contact
lenses instead of glasses .  
7- He would be ) be ( more attractive if he shaved ) shave ( his
bread off . 
8- I wouldn’t marry ) not marry ( him even if he was ) be ( the
last man on the earth . 

- Write 100 to 120 words beginning " If I was a millionaire "
….. . Use some of these ideas : 

استخدم بعض هذه" اذا كنت مليونير " كلمة تبدأ  120الى  100أكتب قطعة انشائية من 
. الفكار 

- I'd take my family on holiday . 
- I'd buy a fabulous house . 
- I'd have flying lessons and buy my own plane . 
- I'd spend a year travelling . 

If I was a millionaire , I would like to use my wealth on some
good objective in my life . First of all , for my own personal
comforts . I'd buy a fabulous house with great luxury
decoration . After that , I would like to invite my parents to
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live together with me , then I would take my family on
holiday and do every thing that my heart says , furthermore ,
I would have flying lessons and buy my own plane to visit
every great tourist spot along with my parents . Finally , I
would like to spend my wealth on needy , a big portion of
people in my country still live below poverty line . 

قبل كل. اود ان استخدم ثروتي على بعض الهداف الجيدة في حياتي , لو كنت مليونير 
بعد ذلك اود ان, اود شراء منزل رائع مع زخرفة فاخرة فخمة , راحتي الشخصية , شيء 

u الى جنب  (نزهة ) ثم اود ان آخذ عائلتي في عطلة , ادعوا والدي للعيش معي جانبا
علوة على ذلك أود الحصول على دروس في الطيران, وأفضل كل شيء يقوله� قلبي 

u الى جنب مع والدي  أخيرا. واشتري طائرة خاصة لي لزيارة كل بقعة سياحية كبيرة جنبا
نسبة كبيرة من الناس في بلدي مازالوا يعيشون, اود استخدام ثروتي على المحتاجين 

. تحت خط الفقر 

 
The Opposites : المعاكسات 

الى بداية الكلمات لعطاء العكس ولكن ليس كل الكلمات وإنماdisيمكن اضافة المقطع  - 
:البعض منها لحظ ادناه 

- agree X disagree 
- approve X disapprove
- like X dislike
- obey X disobey
- trust X distrust 
- appear X disappear 
- please X displease
- connect X disconnect
- encourage X discourage              not disencourage

UNIT THREE LESSON 4 
She asked when she had decided .
MEET ONE OF THE MOST POPULAR ARCHITECTS IN THE
WORLD ! مقابلة واحدة من المعماريين الكثر شعبية في العالم 
This week Latifa Ahmed interviews Zaha Hadid , London-based
Iraqi architect . 
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المهندسة المعمارية العراقية التي تقيم في لندن, هذا السبوع لطيفة احمد قابلت زها حديد  
- What kind of buildings are you famous for ? 
  أي نوع من المباني تشتهرين بها   
I like very modern designs , so probably my most futuristic
buildings . 

 uلذلك من المحتمل لي الجزء الكبر من المباني المستقبلية , أنا احب التصاميم الحديثة جدا.
- Have your designs won any prizes ? هل تصاميمكي فازت بأي من الجوائز ؟
Yes , the Pritzker prize in 2004 . I was the first woman ever to win
this , and the Stirling prize in 2010 and 2011 . 

كنت اول امراة من أي وقت مضى للفوز في هذه . 2004في عام ( بريتزكر ) جائزة , نعم 
 . 2011و  2010في عام ( ستيرلنغ ) جائزة . الجائزة 

- Can Iraqi women always be a successful as men in their careers ?
u ناجحة كما الرجال في حياتهم المهنية ؟ هل يمكن للمرأة العراقية ان تكون دائما

Of course . Any Iraqi woman can succeed in her chosen career if
she works hard enough . 

. أي امرأة عراقية تنجح في مسيرتها المختارة اذا عملت بجهد كافÕ . بالطبع 
 - When did you decide to be an architect ? 

متى قررتي ان تكوني مهندسة معمارية ؟ 
It has been my dream since childhood .أنه� كان حلمي منذ الطفولة 
- Why ? لماذا 
I am fascinated by design and structure of buildings . I wanted a
career that I would enjoy and that would be useful . 

كنت ارغب بمهنة التي اود ان اتمتع بها والتي من, أنا مفتونة بتصميم وبناء المباني 
.شأنها ان تكون مفيدة 

- Can you tell me more about your background ? 
هل بأمكانكي ان تخبريني المزيد حو خلفيتكي الجتماعية ؟ 

I was born in Baghdad and studied mathematics of American
University of Beirut . Then I moved to London and studied
architecture . I opened my own practice there in 1979 . I also
started to teach architecture students in famous universities like
Harvard . 
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بعد ذلك انتقلت الى. ولدت� في بغداد ودرست الرياضيات في الجامعة المريكية في بيروت 
لقد بدأت . 1979لندن ودرست الهندسة المعمارية وانطلقت بممارستي الخاصة هناك عام 

u بتعليم طلب الهندسة المعمارية في الجامعات الشهيرة مثل جامعة هارفارد  .ايضا

Q / Write down three facts about Zaha Hadid ?
أكتب ثلث حقائق عن زها حديد ؟

1- She studied architecture in London . 
درست الهندسة المعمارية في لندن -1
2- She was the first woman to win the Pritzker orize in 2004 .

 .2004عام ( بريتزكر ) كانت أول أمرأة للفوز بجائزة  -2
3- She has won three prizes . 3- فازت بثلث جوائز .
4- She likes modern designs . 4- تحب التصاميم الحديثة .

Now do exercises A to D in the Activity Book : 
:في كتاب النشاط  Dالى  Aأنجز الن التمارين من 

A- Study the information in the language box . Complete the
reported questions : وأكمل السئلة المذكورة, أدرس المعلومات في صندوق اللغة 

ينبغي لنا التعرف على كيفية تحويل الكلم المباشر الى, قبل الجابة على هذا التمرين * 
:- لذلك أتبع ما يلي , كلم مذكور غير مباشر 

تحويل السؤال المباشر الى سؤال غير مباشر مع السئلة التي تبدأ بالفعال المسـاعدة( 1
 (yes / no questions ) 

تحذف مع تحويل الفعل ( do , does , did) عند ملحظة الفعال المساعدة التالية - 
..الرئيسي الى زمن الماضي 

.ل تحذف بل تتحول الى زمن الماضي , عند ملحظة الفعال المساعدة الخرى  - 
Examples :
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أحدى العبارات المعطاة
      بالسؤال مثلu                                           الفاعل         فعل
  I asked him         + if , whether +   الى u ت+ أو رئيسي مساعد + وفقا  .
  He asked me                                معنى الجملة  بزمن الماضي   
  She asked



1- Does she live in London ? He asked …….
- He asked if she lived in London . 
2- Is it raining ? She asked ………
- She asked whether it was raining . 

وليس الـــى wasالى  Areيجب تحويل الفعل المساعد  ( Are you) اذا ذكر بالسؤال - 
were  لنyou  تتحول الى (I , he , she ) الى معنى الجملة وهذه الضمائر ل u وفقا
.لحظ المثال التالي wasبل تأخذ   wereتأخذ  

1- Are you ok ? he asked me ……..
- He asked me if I was ok . 
2- Ali said to Ahmed . Are you ok ? Ali asked ……
- Ali asked if he was ok . 

بأختصار شديد عندما يذكر سؤال بزمن المضارع يجب تحويله الى الماضي وعندما* 
.يذكر سؤال بالماضي يجب تحويله الى الماضي التام لكي يكون زمن الجملة اقدم 

تحويل السؤال المباشر الى سؤال غير مباشر مع السئلة التي تبدأ بأدوات السؤال -2
 (Wh-questions. ) 

تحذف مع تحويل الفعل ( do , does , did) عند ملحظة الفعال المساعدة التالية - 
..الرئيسي الى زمن الماضي 

.ل تحذف بل تتحول الى زمن الماضي , عند ملحظة الفعال المساعدة الخرى  - 
Examples :
1- Where does she live ? He asked ……..
- He asked where she lived .
2- Who is the champion ? She asked me ……..
- She asked me who the champion was . 
3- Peter said to John , why are you so late ? Peter said ………
- Peter asked why he was so late . 
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أحدى العبارات المعطاة
      بالسؤال مثلu                                           الفاعل         فعل
  I asked him         +  الى  + اداة السؤال u ت+ أو رئيسي مساعد + وفقا  .
  She asked                                    معنى الجملة  بزمن الماضي    
  He asked her



: تحويل السئلة المباشرة الى غير مباشرة في كتاب النشاط  56صفحة  Aإجابة تمرين 
Yes / No Questions 

1- Do you know ? I asked him ……..
- I asked him if I knew . 
2- Did you have fun ? She asked ……..
- She asked whether I had had fun . 
3- Can you help ? He asked me …….
- He asked me if I could help .  

Wh – Questions 
1- What are you doing ? He asked me ……..
- He asked me what I was doing . 
2- Where has she been ? I asked ……..
- I asked where she has been . 
3- What will they say ? She asked ……… 
- She asked what they would say .  

Another Examples : أمثلة اخرى 
1- Why are you still here ? ) Report Question (
- She asked me why I was still here . 
2- Do you like Indian music ? ) Report Question (
- She asked me if we / I liked Indian music . 

D- Write report questions and answers as if you were the pilot :
:كما لو كنت طيار ( غير مباشرة ) أكتب اسئلة وأجوبة ذكرت 

1- He asked me how long the training had been .
- I told him it had been four years . 

1- you               I / we 
2- me                him / her 
3- we                 they 
4- us                  them
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2- He asked me if I still liked the job .
- I told him that it was the most satisfying job in the world . 
3- He asked me how I had felt on my first solo flight . 
- I told him that I had felt surprised . 
4- He asked me if I had ever had a scary experience when flying . 
- I told him I had it on the first solo flight .
5- He asked me what my favourite route was . 
- I told him that it was Baghdad-Bangkok . 

UNIT THREE LESSON 5 
Regrets : الندم أو السف 

والتي يتبعها زمن( يا ليت او لو أن ) والتي تعني  ( if only , I wish) تستخدم - 
. ماضي تام للتعبير عن ندم الماضي 

u الى معنى الجملة  ( had / hadn’t) يتم اختيار -  : لحظ , وفقا
1- I didn’t wake up early , I missed my bus . 
- I wish I had woken up early . 

: ادناه " تقرير اختبار القيادة " لمزيد من المثلة تابع - 
DRIVING TEST REPORT 

Name : Sajida Shreida 
1- hadn’t learnt the highway code  
- I wish I had learnt the high way code . 
2- drove through a red light . 
- I wish I hadn’t driven through a red light . 
3- didn’t slow down at a cross roads . 
- I wish I had slowed down at a cross roads .
4- parked illegally on the pavement . 
- I wish I hadn't parked illegally on the pavement . 
5- exceeded the speed limit . 
- I wish I hadn’t exceeded the speed limit . 
6- hit a tree when reversing . 
- I wish I hadn’t hit a tree when reversing . 

If only + الفاعل + had + p.p. + ت  .
I wish               hadn’t 
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7- drove into the back of a parked car . 
- I wish I hadn’t driven into the back of a parked car .

B- Write regrets starting ) if only or I wish ( for the situations below : 
1-Unfortunately , I ate three bars of chocolate .That's why I felt sick .  
- If only I hadn’t eaten three bars of chocolate . 
2-Unfortunately ,he fell over during the race.That's why he didn’t win .  
- I wish he hadn’t fallen over during the race . 
3- Unfortunately , you were rude to your brother . Now he won't give 
us a lift to the cinema . 
- If only I hadn’t been rude to your brother . 
4- Unfortunately , I spend all my money at the weekend . That's why I
can't buy those shoes . 
- I wish I hadn’t spend all my money at the weekend . 
5- Unfortunately , they didn’t train everyday . That's why they lost the
match .
- If only they had trained everyday . 
  

C- Write two regrets for each situation using )I wish ...and If only …( 
1- You were late for school today and got into serious trouble .
- I wish I had got up earlier .
- If only my father had given me a lift .  
2- Your team lost the match on Saturday . 
- I wish they had had more training .
- If only they had changed the goalkeeper . 
3- You got a bad mark in your last science exam .
- I wish I'd had some extra tuition . 
- If only I hadn’t spend so long studying for English exam . 
4- Your brother is very annoyed with you . 
- I wish I'd asked him if could borrow his mp3 player . 
- If only I hadn’t dropped his mp3 player . 
5- You didn’t lock the car and a thief stole some valuable things
    of yours from it . 
- I wish I hadn’t left my things in the car . 
- If only I'd locked the car . 
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D- Complete the e-mail below to a friend telling him what
happened at the interview . Express your regrets . Here are some
suggestions for regrets :

هنا بعض. عبر عن اسفك . أكمل اليميل ادناه لصديق تخبره ما حدث في المقابلة 
:  القتراحات للسف او الندم 

- arrive late .
- forgot the name of the main person who was interviewing you .
- felt shy and looked at the floor during the interview . 
- didn’t ask any questions about the training . 
- weren't able to relax . 

Hi Ali 
I have some bad news . You remember I applied to the local news
station to be a trainee camera operator ? Well , I went for the
interview yesterday . Unfortunately , it went badly and they didn’t

offer me the position . If only I hadn’t arrived ten minutes late for
the interview . I know that created a bad impression . And I wish I
hadn’t forgotten the name of the main person who was
interviewing me , I was supposed I prepared very well for a job
interview , unfortunately I wish the interview had asked me any
questions about the training . I couldn’t understand what he
meant at all , none of the answers I prepared were useful ,
furthermore , I felt very shy and looked at floor during the
interview , finally the interviewer felt that I missed my chance to
get job . I was really so nervous in the end of the interview .
Your Friend
Li Kamal 

عزيزي علي 
تتذكر تقدمت بطلب الى محطة الخبار المحلية لكون مدرب, لدي بعض الخبار السيئة 

u , مشغل كاميرا  لسوء الحظ مضت المقابلة بصورة سيئة, ذهبت للمقابلة يوم امس , حسنا
.ولم يقدموا لي موقف اتمنى لو لم اكن قد وصلت متأخر عشر دقائق عن وقت المقابلة 

 u u سيئا اتمنى لو لم انسى اسم الشخص الرئيسي الذي, وأنا اعلم بان ذلك خلف انطباعا
.كان من المفترض ان استعد بشكل جيد للغاية لجراء مقابلة الوظيفة , اجرى المقابلة لي 
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اتمنى لو ان الشخص الذي قابلني سألني أي من السئلة حول الفترة التدريبية, لسوء الحظ 
ولم تكن أي من الجابات التي اعددتها. ل استطيع ان افهم ما كان يعنيه على الطلق , 

اخيرا. شعرت بالخجل الشديد ونضرت الى الرض خلل المقابلة , علوة على ذلك , مفيدة 
كنت جداu متوتر. الشخص الذي قابلني شعر بأنني قد فقدت فرصتي للحصول على وظيفة , 

. في نهاية المقابلة 
صديقك 

علي كمال

                    UNIT THREE LESSON 6 
Third Conditional )) if (( :

للتحدث عن حالت غير واقعية او احداث (( third conditional )) ifتستخدم - 
.وهمية ونتائج في الماضي 

في البداية او المنتصف شرط ان (( third conditional )) ifمن الممكن استخدام - 
(جملة النتيجة حدث ثاني ) يأتي بعدها جملة شرط حدث اول ماضي تام والجملة الخرى 

u الى القاعدة أدناه  .  وفقا

If we had known about the problem yesterday , we could have
solved it last night . 

اذا) من خلل معنى الجملة ( وهمي ) كما نلحظ في المثال أعله بان الحديث غي واقعي 
( . بإمكاننا حلها الليلة الماضية , كنا نعلم عن المشكلة يوم أمس 
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would have             جملة شرط    جملة نتيجة       
If +    الفاعل(  حدث ثاني   , حدث اول might have + p.p. + ت ( .
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.للتعبير عن السف حول الماضي  (( third conditional )) ifمن الممكن استخدام - 
If we trained harder , we might have won the match . 

كما نلحظ في المثال اعله بان الحديث عن السف حول الماضي من خلل معني الجملة- 
( .لتمكنى الفوز بالمباراة , اذا كنا قد تدربنا بجد ) 

Now do exercises A to C in the Activity Book : 
:في كتاب التمارين  Cالى Aانجز الن التمارين من  

A- Match the beginnings and endings of Mustafa's sentences : 
: أوصل بدايات ونهايات جمل مصطفى 

1-         I would have trained as a pilot if I had passed the eye
test . 

.  اختبار العينكنت قد أتدرب كطيار اذا اجتاز  -1
2-         I would have been a doctor if I hadn’t been scared of blood .

.  خائف من الدمكنت قد اصبحت طبيب اذا لم اكن  -2
3-         I might have become an engineer if I hadn’t been scared 
            of heights . 3-  اذا لم اكن u خائف من لمرتفعاتكنت قد اصبت مهندسا  .        

4-        I would have stayed in the police force if I hadn’t been so  
            unfit . 4-  غير مؤهل جداكنت سابقى في قوة الشرطة اذا ما سبق ان كنت  .
5-        I could have been a good tour guide if I'd spoken more 
            languages . 5- كنت قد اصبح مرشد سياحي اذا كنت اتحدث المزيد من      
اللغات .                                                                                               
B- Make sentences in the third conditional by putting the verbs in
the correct form : 

: أجعل الجمل في الشرط الثالث من خلل وضع الفعال في الشكل الصحيح 
1- If I had known ) know ( about her problems , I would have lent
her some money . 
2- If we had left ) leave ( a little earlier , we would not have
missed the bus . 
3- We would not have eaten ) not eat ( at that restaurant if we had
known it was so expensive . 

e

b

a
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4- I would have studied medicine if my parents had had ) have (
enough money to pay for the course .  
5- What would you have done if nobody had come ) come ( to
rescue you ? 
6- We could have died ) die ( of thirst in the desert if Adam and
Ali had not come for us in their truck . 
7- If Salwa hadn’t told me about the new time for the class , I
would have been ) be ( really late .

C- Complete these sentences in the third conditional . Use an
appropriate verb in the correct form : 

: استخدم فعل مناسب في الشكل الصحيح . أكمل الجمل في الشرط الثالث 
Example : 
You would have met my aunt Salima if you had come to our
party . 
1- I wouldn’t have missed the plane if I hadn’t got up so late . 
2- We wouldn’t have camped there if we'd known about the
snakes in the bushes .  

3- If we had looked at the map , we wouldn’t have got lost . 
4- If I hadn’t had the operation , I would have died . 
5- You wouldn’t have broken your ankle if you hadn’t worn those
ridiculous shoes .  
6- If you had stayed in bed and rested , you would have got better
more quickly .
7- She wouldn’t have got sun burnt  if she had worn a hat . 
8- They would have won the match if their best player hadn’t
been sent off . 

UNIT THREE LESSON 7 
Learn English in the UK تعلم اللغة النكليزية في المملكة المتحدة  
- Complete the advertisement with the correct words from the list : 
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: أكمل العلن مع الكلمات الصحيحة من القائمة 

Learn English in the UK at " Birchwood International College " 
تعلم اللغة النكليزية في كلية بيرشوود الدولية     

          We have colleges in 24 different )1( locations across the
country . Choose a busy city , where you can enjoy shopping ,
eating out and nightlife . Or opt for a village in the English
countryside , where you will enjoy beautiful surroundings , lovely
walks and slower pace of life . 

u في جميع انحاء البلد   موقعا   (1 )24لدينا كليات في  حيث, أختر المدينة المزدحمة . u مختلفا
او تختار قرية في. تناول الطعام في الخارج و الحياة الليلية , يمكنك الستمتاع بالتسوق 

السير الجميل وتباطؤ وتيرة, حيث ستتمتع بالمناطق المحيطة الجميلة , الريف النكليزي 
. الحياة 

All our teachers are qualified and highly )2( experienced . Classes
are small , which means that you will be sure of a high )3( level of
individual attention . Our courses , which run throughout the year
, are tailored to your needs , and our friendly )4( staff are always
on hand to offer expert )5( advice . Choose from )6( courses of one
week to 3 month's duration . 

مما يعني ان, الصفوف المدرسية صغيرة .  عالية   خبرة   (2)جميع مدرسينا مؤهلون و ذو 
دوراتنا او مهاراتنا التي.  عال من الهتمام الفردي   مستوى   (3)تكونوا على يقين من كل 

u لحتياجاتك  u على  موظفينا   (4, )تستمر طوال العام صممت خصيصا  ودودين هم دائما
 من اسبوع  الدورات   (6)اختر من ( . المتخصصين )  الخبراء   نصيحة   (5)استعداد لتقديم 
. اشهر  3واحد الى مدة 

We offer a choice of accommodation to )7( suit your needs . If you
choose home stay , you will stay in an English home , which means
you will have the opportunity to )8( experience family life in

accommodation القامة                           hostels فنادق
advice النصيحة                                         level مستوى
canteen مطعم                                           locations مواقع 
courses دورات                                          staff طاقم
experience تجربة او خبرة                          suit يناسب  
                                                                return عودة او رجوع
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Britain . You will also be able to practice your English in the
evenings .  

في( تسكن ) اذا اخترت القامة ستستقر . احتياجاتك   لتناسب    (7)نحن نقدم اختيار القامة 
.الحياة السرية في بريطانيا لتجربة ( 8)مما يعني سيكون لديك الفرصة , منزل انكليزي 

u قادر على ممارسة لغتك النكليزية في المسيات  . ستكون ايضا
In 12 of our locations , you can choose residential accommodation .
We have our own students )9( hostels where we can offer
comfortable )10( accommodation in single rooms . Breakfast is
provided and students can buy other meals in the on-site )11(
canteen . 

 خاصة بالطلب حيث  فنادق   (9)لدينا . يمكنك اختيار القامة السكنية , من مواقعنا  12في 
 مريحة في غرف منفردة يتم توفير وجبة الفطار ويمكن للطلب  اقامة   (10)يمكننا ان نقدم 

.  آخر   مطعم   (11)شراء وجبات اخرى من 
Download an application from www.birchwoodcollege.org .uk and
)12( return it with a recent passport photo to Birchwood
International College , PO Box , Truro-TR 229 DR .

 معوإعادته( 12)لتحميل التطبيقات العلمية من خلل الموقع اللكتروني المذكور أعله 
.  صورة جواز السفر الخيرة الى بيرشوود الكلية الدولية 

A- Complete the accommodation form for yourself . Use the
correct word from the box for questions 6 - 10 : 

u الكلمة الصحيحة من الصندوق للسئلة من   . أكمل استمارة القامة لنفسك  الى6مستخدما
10: 
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UNIT THREE LESSON 8 
Q/ Write an e-mail to a friend asking him / her to come with you a
broad this Summer to do an English course . Write 100 to 120 words : 

u منه� المجيء معك الى خارج البلد هذا الصيف للقيام بفصل أكتب ايميل لصديق طالبا
: كلمة  120الى  100أكتب من . دراسي للغة النكليزية 

Dear Ahmed , 
I'm thinking of doing an English course at Birchwood
International College this Summer . I was wondering if you would
like to join me . It would be much nicer to have a friend with me .
Although we would have to promise to only speak English to each
other . 

Accommodation Information معلومات القامة
Title :        UK , Rock Hotel .  فندق الصخرة, بريطانيا : العنوان
First Name :        Ali Ahmed Hussein  علي أحمد حسين: السم الول
Family Name :         Al-komy  الكمي: أسم العائلة
date of Birth :        18 / 9 / 1980  18/9/1980: تاريخ الميلد
Gender :        male  ذكر: الجنس
If you answer yes to any of the questions below , please give 
details .   أعطي تفاصيل, اذا تجيب بكلمة نعم لي من السئلة ادناه uرجاء  
Do you have any special         diet requirement ?  yes / no
هل لديك أي نظام غذائي خاص
- Yes , I have Muslim meals , i,e meals don’t contains pork ,
alcohol or non-Halal prepared meats . 
Do you have a        medical condition ?  yes / no هل لديك حالة طبية 
 - No 
Do you have any        allergies ?  yes / no هل لديك أي تحسس
- No 
Do you smoke ?  yes / no هل تتناول السكائر
Yes , I fond of smoking . نعم أنا مولع بالتدخين
Please note , most private home stays don’t            permit 
smoking indoors .   معظم اماكن القامة ل تسمح بالتدخين, يرجى الملحظة
. داخل المباني

1
2

3

4
5

6

7

10
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, عزيزي أحمد 
,أنا افكر في القيام بفصل دراسي للغة النكليزية في كلية بيرشوود الدولية هذا الصيف 

u معي, وأتساءل عما اذا كنت ترغب في النضمام لي  سيكون اجمل بكثير ان يكون صديقا
.  على الرغم من اننا يجب ان نتعهد ان نتكلم فقط اللغة النكليزية لبعضنا البعض 

There will be more than 12 locations , personally , I would prefer to
stay in the student's hostels because they offer comfortable
accommodation in single rooms but I am open to your suggestions . 

u  12سيكون هناك اكثر من  u , موقعا افضل ان استقر في فنادق الطلب لنها تعرض, شخصيا
. اقامة مريحة في غرف منفردة ولكنني منفتح على اقتراحاتك 

The prince of the course will be around £ 170 a week and
accommodation will cost around £ 80 a week , we will also need to
take plenty of money for shopping and visit some wonderful places
, you know it will be expensive but you think it will be worth it .
You will also be able to practice your English in the evenings . I
really hope you come . Let me know what you thinking . 
Looking forward to hearing from you . 
Best Wishes 

80باوند في السبوع والقامة ستكلف حوالي  170سعر الفصل الدراسي سيكون حوالي 
u بحاجة الى المزيد من النقود للتسوق وزيادة بعض الماكن الرائعة , باوند  انت, نحن ايضا

u قادراu على ممارسة, تعلم بأنها ستكون مكلفة لكن اعتقد انها تستحق ذلك  ستكون ايضا
u آمل ان تأتي . لغتك النكليزية في المسيات  .اسمح لي ان اعرف ما هو رأيك , أنا حقا

نتطلع الى الستماع منك 
أفضل المنيات 

UNIT THREE LESSON 9 
TEST YOURSELF

A : Complete the sentences with the correct word from the box : 
: أكمل هذه الجمل بالكلمة الصحيحة من الصندوق 

104   6th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                 



1- Salwa works with the director of the company . She writes all
his letters and answers the telephone . She is his secretary . 
2- captain Yousouf has been a pilot for ten years now . At the
moment , he fires planes from Europe to the Gulf .
3- Jameel nearly drowned at the beach yesterday . Luckily , the
lifeguard saw him and rescued him .  
4- " Who designed that amazing building ? " my uncle . He's a
famous architect , you know . 
5- My sister is a tour guide . She takes tourists sightseeing in
London every day . 
6- Have you read the article about dhows in this magazine ? It's by
aunt , who is a journalist . 

.للطلع  69في كتاب النشاط صفحة  Cو  Bراجع تمرين : ملحظة 
D- Use the prompts to complete the sentences , using the correct
conditionals : الشرط الصحيح u  استخدم المعطيات لكمال الجمل مستخدما
1- What would you like to change if you could ) can ( change one
thing about your appearance . 
2- If you go to bed now , you will probably feel ) probably feel (
better in the morning . 

3- What would you buy first if you win ) won ( a million pounds ? 
4- What would we have done if our car had broken down ) break
down ( in the desert ? 
5- I won't help Sharifa with maths if she doesn’t lend ) not lend (
me her camera . 
 If you found ) find ( a snake in your bed , what would you do ? 

architect مهندس معماري                                lifeguard منقذ في السباحة 
engineer مهندس                                pilot طيار 
flight attendant مضيفات                              plumber سمكري 
journalist صحفي                                          secretary سكرتير
lawyer محامي                                               surgeon طبيب جراح 
                                                                    tour guide المرشد السياحي
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E- Imagine you are in these situations . For each situation , write a
sentence with ) I wish …… or If only ( : 

: اكتب جملة للتعبير عن الندم , لكل حالة . تخيل انت في هذه الحالت 
1- You drank a lot of coffee . Now you are in bed and you can't
sleep . 
- I wish I hadn’t drunk a lot of coffee . 
2- You decided not to go to the park with your friend , now you
regret it . 
- If only I had gone to the park with my friend . 
3- You didn’t revise for your Geography exam and you got a bad
mark . You feel sorry about this . 
- I wish I had revised for my geography exam . 
4- You bought some shoes last week . You've decided you don’t like
them . 
- If only I hadn’t bought these shoes .  
5- You are at the park with your friends . You would like to take
some photos but you have forgotten to bring your camera . 
- I wish I had brought my camera . 

F- Write who asked you each question and report the question : 
: أكتب من يسألك كل سؤال واكتب السؤال بطريقة غير مباشرة       

قاعدة 

1- How often do you clean your teeth ? 
- The dentist asked me how often I cleaned teeth . 

the shop assistant  عامل المتجر   my English teacher استاذ اللغة
النكليزية الخاص بي
my mother والدتي                        the football coach مدرب كرة القدم 
the dentist طبيب السنان               the hairdresser الحلق                
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سؤال غير مباشر + asked me + الفاعل من الصندوق اعله



2- Why haven’t you answered all the questions ? 
- My English teacher asked me why I hadn’t answer all the
questions . 
3- Will you be free to play in the match on Saturday ?
- the football coach asked me if I would be free to play in the
match on Saturday . 
4- When are you going to get out of bed ? 
- My mother asked me when I was going to get out of bed . 
5- Is the red jacket ok for you ? 
- The shop assistant asked me if the red jacket was for me . 

G : Write the direct questions as reported questions : 
:أكتب السئلة المباشرة كأسئلة غير مباشرة                        

1- Can I borrow some money ? 
- She asked me if she could borrow some money . 
2- Where did you lose your purse ?
- I asked her where had lost her purse . 
3- How long have you been waiting for Faisal ? 
- he asked me how long I had been waiting for Faisal . 
4- Will you be able to come to my party ? 
- I asked Layla if she would be able to come to my party . 

H- Write 100 to 120 words on the advantages of studying English
in Britain : 
Britain is the first choice for many students who are looking to
learn English because the top six universities in the world are in
the Britain . All teachers are qualified and highly experienced ,

107
   6th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                 



classes are small , which means that the students will be sure a
high level of individual attention . 

لن اعلى. بريطانيا هي الخيار الول لكثير من الطلب الذين يبحثون لتعلن اللغة النكليزية 
.جميع المدرسين مؤهلون وذو خبرة عالية . ست جامعات في العالم هي في بريطانيا 

ما يعني بان سيكون الطلب على يقين من مستوى عالي من, الصفوف الدراسية صغيرة 
. الهتمام الفردي 

Britain is a welcoming place for students of all countries , cultures
and faiths . so you can practice speaking , especially if you are
staying with a British families . Besides , you can hear people
speaking in English , you can also watch TV and films , listen to
radio , read newspapers and advertisement in English language .
so you will earn skills and qualifications to help you succeed in any
career you choose . 

لهذا يمكنك. بريطانيا هو مكان ترحيب للطلب من جميع البلدان و الثقافات و الديان 
u اذا كنت تقيم مع عوائل بريطانية , ممارسة التحدث  يمكنك, اضف الى ذلك , خصوصا

u مشاهدة التلفاز و الفلم , سماع الناس تتحدث باللغة النكليزية  الصغاء الى, يمكنك ايضا
لهذا ستكتسب خبرات ومؤهلت, قراءة الصحف و العلنات في اللغة النكليزية , الراديو 

. باللغة النكليزية لمساعدتك على النجاح في أي مهنة تختارها 

UNIT THREE LESSON 10
" FOCUS ON CAREERS-CONFERENCE- INTERPRETER "

التركيز على وظائف مترجم المؤتمرات 
The place is the Hiton Hotel , Abu Dhabi and the annual Arab oil
industry conference is about to break for lunch . Samira
Almahmoud , who has been interpreting from English to Arabic ,
removes her headphones :  

مؤتمر لصناعة النفط العربي السنوي عن قطع تناول, المكان هو فندق هيلتون ابو ظبي 
تزيل سماعة, تترجم من اللغة النكليزية الى العربية , سميرة المحمود . وجبة الغداء 

: اذنيها 
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Asked how she prepared for this conference . Samira says , " I
knew the topic was oil " , so I read about the subject to get
familiar with the technical terms . You can't use a general word
like " the ground " for example , when you actually mean " the
source rock " . In my work , it's very important to listen to the
news every day and read the newspapers . that way , you have
good general knowledge and know what is going on the world .
Some interpreters read three or four newspaper a day . 

"كنت اعرف ان الموضوع هو النفط " قالت سميرة , سؤلت كيف تهيأتي لهذا المؤتمر 
ل يمكنك استخدام كلمة. لذلك قرأت عن هذا الموضوع للتعرف على مصطلحات التقنية 

"الصخرة المصدرية " عندما تعني في الواقع , على سيل المثال " الرض " عامة مثل 
بهذه الطرقة. فمن المهم الستماع الى الخبار كل يوم وقراءة الجرائد , ضمن عملي 

بعض المترجمين يقرؤون, سيكون لديك معرفة عامة جيدة ومعرفة ما يجري في العالم 
. ثلث او اربع صحف في اليوم 

Samira was born in Britain but her parents are both from Iraq .
Samira grew up speaking Arabic at home but English at school .
After leaving school , she did a degree in Arabic at university of
London , then a nine month postgraduate course in conference
interpreting . There was a lot of competition to get onto the
course . And the course was very difficult . In fact , only 50 percent
of the students who were accepted passed their final diploma
exams .  

نشأت ناطقة اللغة العربية في. ولدت سميرة في بريطانيا لكن أبويها كلهما من العراق 
حصلت على شهادة, بعد تخرجها من المدرسة , المنزل لكن اللغة النكليزية في المدرسة 

ثم دورة دراسات عليا مدتها تسعة اشهر, البكالوريوس في اللغة العربية في جامعة لندن 
والفصل. هنالك الكثير من المسابقات للحصول على هذا المسار . في مؤتمر الترجمة 

٪ فقط من الطلب الذين تم قبولهم في 50في الواقع . الدراسي كان في غاية الصعوبة 
. المتحانات النهائية للحصول على شهادة الدبلوم 

Samira likes most conference interpreters , works freelance . She
only works when she wants to and for the organization that she
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wants to work for , she often works for the UN in New York ,
Geneva , the world bank and UNESCO in Paris . She earns
around £ 450 a day . The amount you get depends on who you are
working for and how many of you are working . It's less stressful
if there are two of us in the booth . 

تعمل فقط عندما تريد, تعمل لحسابها الخاص , سميرة مشابهة بمعظم مترجمي المؤتمرات 
u ما تعمل لصالح المم المتحدة في, وبالنسبة للمنظمة انها تريد ان تعمل من اجلها  وغالبا

باوند 450تكسب حوالي . نيويورك وجنيف والبنك الدولي ومنظمة اليونسكو في باريس 
انه. المبلغ الذي تحصل عليه يعتمد على العمل الذي تقوم به وكم كانت تعمل . في اليوم 

u اذا كان هناك اثنان منا في غرفة واحدة  ( . كشك ) اقل ارهاقا
Then we can take turns . I interpret one speech then a colleague
does the next . This morning when ever the speaker said figures
like $ 250 , 398 , 462 or 85.637 barrels of oil , my colleague wrote
them down . So I didn’t have to memorize them . Samira says that
remaining calm under pressure is the most important quality in a
interpreter . It's important to convey the sense , even if you can't
think of particular world . Sometimes you will be feeling bad
because you know the word . It's o the tip of your tongue but it
just won't come to you . 

,انا اترجم خطاب واحد ومن ثم زميلي يترجم الخطاب المقبل . وبعد ذلك يمكننا ان نتناوب 
زميلي يكتب هذه الرقام, برميل من النفط ..... كلما قال المتحدث ارقام مثلu , هذا الصباح 

تقول سميرة ان الهدوء المتبقي, لذلك ليس من الواجب لي ان احفظ هذه الرقام , ادناه 
حتى لو ل, من المهم ان ننقل المعنى . تحت الضغط هو نوعية الكثر اهمية في المترجم 

بعض الحيان سيكون شعورك سيء لنك تعرف( . خاص ) يمكنك اتفكير في عالم معين 
( . ل تستطيع نطقها ) أنها على طرف لسانك لكنها فقط ل تأتي لك . الكلمة 

But you mustn’t waste time trying to remember it , if you do , you
will miss the rest of the speech . Samira says it's also important to
be able to think fast . She explained why most interpreters only go
into on language . Samira's active language is Arabic , but very
occasionally  ,  she goes  into English . Recently she was translating

from Arabic to English  for an Iraqi speaker on TV . Speaking in
Arabic , he said , Akl il-inab habba habba words which translate
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literally into English as Grapes are eaten one by one . But this
literal translation would not have been clear in English listeners .
Thinking quickly , she translated the phrase into English as one
step at a time . 

.سوف تفقد بقية الكلم , اذا فعلت ذلك . لكن يجب ان ل نضيع الوقت في محاولة لتذكر ذلك 
u ان تكون قادرة على التفكير بسرعة  وضحت سميرة لماذا. سميرة تقول من المهم ايضا

,لغة سميرة الفعالة هي اللغة العربية . معظم المترجمين الفوريين يعتمدون فقط على اللغة 
مؤخراu كانت تترجم من اللغة اعربية. تذهب الى اللغة النكليزية , لكن من حين الى آخر 

)الى الغة النكليزية متحدثة عراقية على شاشة التلفزيون تتحدث باللغة العربية قيل انها 
Akl il-inab habba habba ) الى اللغة النكليزية كأعناب تؤكل u كلمات تترجم حرفيا

,لكن هذه الترجمة الحرفية ل تكون واضحة للمستمعين النكليزيين . واحدة تلو الخرى 
تترجم سميرة العبارة الى اللغة النكليزية كخطوة واحدة في وقت, التفكير بصورة سريعة 

. واحد 
Even if you have lived all your life in Iraq and don’t come from an
international family like Samira . It's impossible to become an
interpreter , Arabic is a language which is very much in demand ,
and if you can interpret from Arabic to English you will never be
out of a job . The way to train as an interpreter is to first get a
degree in English . Then do a postgraduate diploma in
interpreting . 

ل يزال, حتى لو عشت طوال حياتك في العراق ول تأتي من عائلة دولية مثل سميرة 
u , محتمل ان تصبح مترجم  وإذا كنت تستطيع ان تترجم, اللغة العربية هي اللغة الكثر طلبا

الطريق الى. من اللغة العربية الى اللغة النكليزية سوف لن تكون عاطل عن العمل 
التدريب كمترجم هو الحصول على اول شهادة في اللغة النكليزية ثم القيام بدبلوم

.   الدراسات العليا في الترجمة 

- Read the text and write T ) true ( or F ) false ( next to each
statement .  لكل عبارة× أقرأ النص واكتب √ او   
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a-         A good interpreter follows the news and is well-informed 
            on many topics . 

a - المترجم الجيد يتابع الخبار ويكون حسن الطلع         .
b-         Interpreters have to have a degree before they do an 
            interpreting diploma .  

b -المترجمين الفوريين يجب ان يكون لديهم شهادة قبل القيام بدبلوم الدراسات العليا في
.            الترجمة 

c-         It is very easy to get a place on an interpreting course . 
c - الحصول على مكان في الفصل الدراسي للترجمة uمن السهل جدا          .

d-         Interpreters must have three active languages . 
d - يجب ان يمتلك المترجمين الفوريين ثلث لغات فعالة         .

e-         Conference interpreters must translate each word literally .
e - u .             من واجب مترجمين المؤتمر ان يترجموا كل كلمة حرفيا

Q/ Find words or phrases in the text that similar meaning : 
:جد الكلمات او العبارات في النص التي تتشابه بالمعنى               

1- yearly = annual 1- سنويا
2- things you put over you earns to listen privately = headphones 

سماعة الذن  -2
3- the box-like room where interpreter works = booth 3- كشك           
4- in a difficult situation = under pressure
في وضعية صعبة) تحت ضغط  -4                                                                    
(
5- give an idea of the meaning = convey the sense
التعبير عن الحساس -5                                                                                  
6- wanted and needed = in demand  6- مطلب                                        
7- unemployed = out of a job 7- عاطل عن العمل

T

√
T

√
F

×
F

×
F

×

112
th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                 



UNIT FOUR LESSON 1
Rashid and Rana Designs : تصاميم راشد و رنا
- Complete the e-mail with correct words : أكما الميل بالكلمات الصحيحة 

From : Rana
To      : Badria
Subject : my new bussiness
Dear Badria 
I'm sorry I haven’t been in touch recently . This year has been
really busy . My brother , Rashid , and I set up our own
company last September . It's called Rashid and Rana
designs . We produce shirts and jeans . I'm the       designer ,
and Rashid does all the marketing . Our cousin , Salima ,
works as Rashid's personal         assistant .  

عزيزتي بدرية 
 uمشغولة . أنا اسفة لم اكن على اتصال مؤخرا u اخي راشد وأنا نقوم. هذا العام كنت حقا

نحن. انها تدعى تصاميم راشد و رنا . بإعداد شركتنا الخاصة في سبتمبر الماضي 
. و راشد يعمل على ما متعلق بالتسويق المصممةانا        . ننتج القمصان و الجينز 

.  راشد الشخصية كمساعدةسليمة تعمل        , بنت عمنا 
We invested a lot of money in the       business , so we are not
yet making a profit . But     sales are very good we are
exporting a lot of clothes to the UAE , Oman , Bahrain and
even UK . Of course , it is difficult to    compete with the
Chinese market . They       produce such cheap clothes in
China .  But our designs are very original . And they are very
popular in the Gulf . So the future looks very bright . Thank
God .  

assistant مساعد                                        signed وقع أو تعاقد مع
business اعمال                                          flew حلق
flight رحلة طيران                                       designer مصمم
compete تنافس                                          produce أنتج
                                                                 sales مبيعات

1

2

1
2
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113



   6th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                 

3



لذلك نحن لم نكون حتى الن.  العمال التجاريةاستثمرنا الكثير من المال في        
 u  جيدة جداu ونصدر الكثير من الملبس الى الماراتالمبيعاتلكن        .  ارباحا

u . البحرين و حتى الى المملكة المتحدة , ع�مان , العربية المتحدة  فمن الصعب , طبعا
 مثل هذه الملبس الرخيصة في  ينتجونهم        .  مع السواق الصينية التنافس  
u للغاية , لكن تصاميمنا اصلية للغاية .  الصين    ,  وبالتالي فان المستقبل يبدو مشرقا
. الحمد ل   

Two months ago we went to Lebanon and Morocco to choose
cloth for our spring designs . We found some beautiful silk and
cotton fabrics . and last month we        flew to London to show
our new shirts at London fashion week . We had a great time .
There was a lot of interest in our designs . We     signed
contracts with three London department stores . and a lot of
rich and important people bought our silk shirts !  

وجدنا بعض, قبل شهرين ذهبنا الى لبنان و المغرب لختيار ملبس لتصاميم الربيع 
 الى لندنحلقناو الشهر الماضي        . اقمشة الحرير الجميلة و القمشة القطنية 

امتلكنا وقت جيد هنالك الكثير من. لمشاهدة القمصان الجديدة بأسبوع موضة لندن 
 العقود مع ثلث متاجر في لندن و الكثير من الناسوقعنا.        الهتمام في تصاميمنا 

. الغنياء و الناس ذو الهتمام اشتروا الحرير الخاصة بنا 
On our way back , guess who we saw at Heathrow airport ?
We were waiting for our         flight back to Baghdad when our
old school friend Muna Shakir , walked past with …. you will
never guess ! Ghassan Ahmed ! yes ! Apparently they got
married two years ago . and they now have a beautiful boy
called kamal . Let's keep in touch . Come and stay with us
whenever you like . 
Lots of love 
Rana 

خمن من الذي رأيناه في مطار هيثرو ؟ نحن كنا ننتظر رحلة , في طريقنا الى العودة 
منى شاكر سارت بزمن, عندما صديقة مدرستنا القديمة , طيراننا للعودة الى بغداد 

u .... الماضي مع  نعم كما يبدو قد تزوجوا قبل عامين! غسان احمد ! لم تخمن مطلقا
احضر وابقى معنا. دعنا نحافظ على التصال . والن لديهم صبي جميل يدعى كمال 

.حيثما تشاء 
الكثي من الحب 

رنا 

4
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Now do exercises A to D in the Activity Book : 
: في كتاب النشاط  Dالى  Aانجز الن التمارين من 

A: Complete the sentences with the past simple of an appropriate
verb : أكمل الجمل بزمن الماضي البسيط بفعل مناسب 
1( Rana sent / wrote an e-mail to Badria to tell her about her new
clothes company . 
2( She and her brother , Rashid , started the company last
September . 
3( They went to Lebanon and Morocco to choose cloth two months
ago . 
4( They had a lot of success at London fashion week . 
5( They made important new contacts there and sold a lot of shirts
to influential people . 
6( At Heathrow airport , they saw / met an old school friend called
Muna . 
7( Muna got married to Ghassan two years ago . 

C: Put the correct verb in the correct tense ) past Continuous or
Past Simple ( :  ماضي مستمر او ماضي بسيط)ضع الفعل الصحيح في الزمن الصحيح (
1( I was sitting in the park when somebody kicked a ball at me .
) sit / kick (
2( We were driving to the beach when we heard a loud crash .
) hear / drive (
3( They were camping in the desert when they saw a large
snake . ) camp / see ( 
4( When I met her at the airport , Muna was wearing a long
blue dress . ) meet / wear (
5( Khaled was playing football when he broke his ankle .
) play / break ( 
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D: Write an e-mail of 100 to 120 words telling a friend about a
company you have recently set up with a friend or relative :

.كلمة تخبر به صديقك عن شركة امتلكتها مؤخراu  120الى  100أكتب ايميل متكون من 
:  انشاء هذا اليميل مع صديق او احد القارب 

Dear Layla , 
I'm sorry I haven’t been in touch recently . This year has been
very busy , my father kamal and I set up our own company last
April . It's called " Moon's Company for Cosmetics " , our cousin
Ali , works as my father's personal assistant . 

, عزيزتي ليلى 
 uمشغولة . انا اسفة لم اكن على اتصال مؤخرا uوالدي كمال و انا انشأنا, هذا العام جدا

ابن" , شركة القمر للمستحضرات التجميلية " تدعى . شركتنا الخاصة في ابرل الماضي 
. يعمل كمساعد شخصي لوالدي , عمنا علي 

We invested a lot of money in business , the sales are very good ,
we are exporting a lot of cosmetics to many countries , our
products are very original . So the future looks very bright ,
many thanks God . 

صدرنا الكثير من. المبيعات جداu جيدة , استثمرنا الكثير من الموال في العمال التجارية 
منتجاتنا جداu اصلية وبالتالي فأن, المستحضرات التجميلية الى العديد من القطار 

u للغاية  . الشكر الجزيل الى ا تعالى , المستقبل مشرقا
Three months ago we went to London to choose some cosmetics ,
we found some unique cosmetics . and last month , we flew to
Oman , there was a lot of interest in our protects , we signed
contracts with many stores there , we had great time .
Lots of love 
Muna

وجدنا. قبل ثلث اشهر مضت ذهبنا الى لندن لختيار بعض المستحضرات التجميلية 
البعض من المستحضرات التجميلية الفريدة من نوعها و الشهر الماضي حلقنا الى ع�مان

امتلكنا, وقعنا العقود مع الكثير من المتاجر هناك , هنالك الكثير من الهتمام لمنتجاتنا , 
. وقت جيد 

الكثير من الحب 
منى 
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UNIT FOUR LESSON 2
" Oasis Sports and Leisure "

واحة اللعاب الرياضية و الترفيهية
Meet ……
Mr Health Club !
Hasan Saab owns a chain of health clubs in the middle east . At the
age of thirty-three , he is already a multimillionaire . And he made
all his money himself . We interviewed him in Dubai and asked
him how he started his business . 

في سن الثلثة و. حسن صعب يمتلك سلسلة من النوادي الصحية في الشرق الوسط 
قابلنا سعد في دبي وسألناه كيف. كون كل امواله بنفسه� . سعد بالفعل مليونير , الثلثين 

. بدأ عمله� 
- Have you always lived in Dubai ? – في دبي ؟ u هل عشت دائما
No , I used to live in Egypt . I was born in Cairo and I lived there
for the first twenty four years of my life . 

ولدت في القاهرة وعشت هناك لول اربعة وعشرين عاما, اعتاديت العيش في مصر , كل 
. من حياتي
- Have you always been interested in sport ?
u في مجال الرياضة ؟ – هل كنت مهتم دائما
Yes , I used to be a sports instructor in a secondary school . I really
enjoyed my work , but I often got annoyed by the poor facilities . 

u بعملي . اعتدت على ان اكون مدرب رياضة في مدرسة ثانوية , نعم  لكنني, استمتعت حقا
. انزعج في اغلب الحيان من الوسائل السيئة 

- Poor Facilities , what exactly do you mean ? 
ماذا تعني بالضبط ؟ , الوسائل السيئة -  

I mean that wasn’t much equipment no gym , no tennis courts ,
sometimes no football , even it used to be hard to coach my
students . I used to buy footballs and other equipment for them .
And I used to organize matches for them at the weekends . 

,تنس , ل توجد ملعب . اعني لم يكن هنالك الكثير من المعدات في الصالة الرياضية 
اعتدت. اعتاد ان يكون المر صعب لتدريب طلبي . بعض الحيان حتى ل توجد كرة قدم 

على شراء كراة القدم ومعدات اخرى بالنسبة لهم واعتدت على تنظيم المباريات لهم في
.  عطلة نهاية السبوع 
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- How did you start your business ? كيف بدأت عملك 
There used to be a small gym at the end of my street . Nobody
used to go it . It wasn’t making any money and the owner wanted
to sell it . I borrowed money from the bank and bought it . But I
modernized the building and it became my first health club . I
called it the oasis . 

ل احد يعتاد. هناك اعتاد ان يكون صالة رياضية صغيرة في نهاية الشارع الخاص بي 
اقترضت المال من. انها لم تقدم أي مال و المالك يريد بيعها . للذهاب الى الصالة الرياضية 

,لكنني جددت المبنى وأصبح النادي الصحي الول الخاص بي . المصرف واشتريت الصالة 
. اسميته� الواحة 

- How has your life changed since you became a millionaire ? 
كيف تغيرت حياتك منذ اصبحت مليونير ؟ - 

Having money has changed my lifestyle quite a lot ! I used to have
a teacher's income . Now I can buy whatever I want . I drive a
sports cars . I go on luxury holidays , I live in a beautiful house . I
buy Armani clothes . 

الن. اعتدت على امتلك دخل المعلم ! امتلك النقود غيرت نمط حياتي كثيراu على نحو تام 
اعيش في. اسافر الى عطل ترفيهية . اقود السيارات الرياضية . استطيع شراء كل ما اريد 

. اشتري الملبس . منزل جميل 
- Do you wish you hadn’t given up teaching ?  

هل تتمنى ان لن تتخلى عن التدريس ؟- 
Sometimes , but I was too ambitious to stay in that job forever . I
still try to help young people with sport , though students from
school where I used to work are allowed to use my health clubs
free at certain times . 

ما زلت في محاولة. لكني جداu طموح للبقاء في هذا المنصب الى البد , بعض الحيان 
على الرغم من ان طلب من المدرسة اينما اعمل يسمح. لمساعدة الشباب في الرياضة 

u في اوقات معينة  . لهم باستخدام النوادي الصحية الخاصة بي مجانا
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- Read the interview and answer the questions :
         اقرأ المقابلة واجب السئلة
a( What job did Hasan Saab use to have ? 

ما هي الوظيفة التي اعتاد على استخدامها حسن صعب ؟- 
- Sport instructor معلم او مدرب رياضة
-
b( How does he help young people today ? - كيف ساعد الشباب اليوم ؟     
- Students from his old school can sometimes use his health club
for free . 

الطلب من مدرسته� القديمة يمكن لهم بعض الحيان استخدام النادي الرياضي الخاص به- 
 u . مجانا

A : Write five sentences about Mr. Saab's life using used to / didn’t
use to : 

 u  ( :used to / didn’t use to...... ) اكتب خمس جمل حول حياة السيد صعب مستخدما
1- He used to live in Egypt . 
2- He used to teach sport and physical education . 
3- He didn’t use to earn very much . 
4- He used to buy tennis equipment for the students . 
5- He didn’t use to go on luxury holiday . 

UNIT FOUR LESSON 3
How to be best ! كيف تكون الفضل 
- Match the sentence halves : أوصل نصفين الجملة
1- If you want to have a successful restaurant ,
     اذا كنت تريد ان يكون لديك مطعم ناجح -1
2- To make a good impression at a job interview ,
    لعمل انطباع جيد في مقابلة التوظيف -2
3- If you want to have a successful party ,
     اذا كنت تريد امتلك حفلة جيدة -3
4- If you want to be successful in business , 
     اذا كنت تريد ان تكون ناجح في العمال التجارية -4
5- To be a good secretary ,
     لتكون سكرتير جيد -5
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6- If you want to be healthy ,
   اذا كنت تريد ان تكون صحي -6 
7- If you work for an airline ,
   اذا كنت تعمل لدى شركة الطيران -7
8- When you are in a meeting ,
     عندما تكون في اجتماع -8
a- You don’t have to pay for plane tickets .
       ليس من الواجب عليك دفع ثمن تذاكر الطائرة
b- You have to be ambitious . يجب عليك ان تكون طموح
c- You should turn your mobile off . ينبغي عليك اغلق الهاتف المحمول 
d- You must employ a good chef .  ينبغي عليك ان توظف رئيس للطباخين جيد
e- You need good computer skills . انت بحاجة الى مهارات الكومبيوتر الجيدة
f- You must do a lot exercise . يجب عليك ان تعمل الكثير من التمارين  
g- You should dress well and be punctual . 
     ينبغي عليك ارتداء الملبس بشكل جيد وان تكون دقيق في مراعاة المواعيد
h- You should make sure there is plenty of good food . 
    . ينبغي عليك التأكد من ان هنالك المزيد من الطعام الجيد

- Now do exercises in the  Activity Book : انجز الن التمارين في كتاب النشاط
B- Make a list of six things that you know you have to do in the
next week or two : 

:كون قائمة من ستة اشياء التي من الواجب عليك فعلها في السبوع او السبوعين المقبلين   

u بها الضرورة لفعل شيء ما خاص بك  : تكوين جمل مستخدما
1- I have to paint the kitchen . 
2- I have to mark my home . 
3- I have to look for my photos of Samira's party . 
4- I have to go to the office to sign the contracts . 
5- I have to buy important things to my house this week . 
6- I have to visit my friend in the hospital . 

f

a
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: ملحظـــات     
للقول اننا ل نريد شخص ما يفعل شيء ما او عندما يكون  ( mustn’t) تستخدم ( 1

.تعني عدم السماح لفعل شيء ما  ( mustn’t) هنالك شيء ممنوع وباختصار 

- I mustn’t forget to call Sharifa . I told her I'd call her today . 
:في حالة النفي عندما شيء ما ليس ضروري او ليس واجب  ( have to) تستخدم ( 2
: تستخدم القاعدة التالية اذا كان زمن الجملة مضارع - أ

- He doesn’t have to go by bus . We can get a taxi if you prefer .
- We don’t have to go by bus . We can get a taxi if you prefer . 

: تستخدم القاعدة التالية اذا كان زمن الجملة ماضي - ب

- I didn’t have to get up early today . We had the day off school . 
 ( have to / should) الفرق بين ( 3

تستخدم للتعبير ( should) للتعبير عن اللزام بفعل شيء ما اما  ( have to) تستخدم 
( . ينبغي او من المفروض ) عن اقل الزام 

 ( shouldn’t / mustn’t) الفرق بين ( 4
(shouldn’t)للتعبير عن قناعة تامة بان شيء ما غير صحيح اما ( mustn’t)تستخدم 

( ل ينبغي او ليس من المفروض) تستخدم للتعبير عن اقل قناعة بان شيء ما غير صحيح 

D- Complete the sentences about Birchwood international college
with have to , don’t have to , mustn’t , should or shouldn’t : 

: اكمل الجمل حول كلية بيرشوود الدولية باستخدام 
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مفرد) الفاعل   ( + doesn’t have to +  ت+ مصدر مجرد

جمع) الفاعل   ( + don’t have to +  ت+ مصدر مجرد

مفرد او جمع) الفاعل   ( + didn’t have to +  ت+ مصدر مجرد
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             BIRCHWOOD INTERNATIONAL COLLEGE 
                                        كلية بيرشوود الدولية
Information for new students معلومات عن الطلب الجدد 
Accommodation القامة 

1- You don’t have to share a room with other students , but the
price of accommodation is lower if you do . 

2- Breakfast is from 7 to 9 am. You don’t have to eat it but the
price is included . 

3- All students have to / should be out of their rooms by 9:30
am. So that the cleaners can get in and clean them . 

4- You can eat snacks and have drinks in your rooms but you
mustn’t cook . 

5- You can play your CD and DVD player in your rooms but ,
but you mustn’t make noise after 1 am. . 

Courses المقرات التعليمية 
1- Classes start at 9:30 am. Every day . Students mustn’t ,
shouldn’t be late . 
2- If you are late , you have to / should  go to the office and sign
the late book before joining your class . 
3- We provide all the books for our courses . You don’t have to
bring any books besides a dictionary . 
4- You don’t have to take the special computer course , but we
think all our students will find it useful . 
5- There are social activists , sports and excursions after class
everyday . You don’t have to do any of these , but if you want
to . You should sign the list by 11 am .  
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  UNIT FOUR LESSON 4    
What's your personality type ? ما هو نوع شخصيتك  
- Read the text . Which personality type do you think you are ?

من أي نوع شخصية برأيك انت ؟ . اقرأ النص        
Many doctors believe there are two main types of personality type
A and type B . Type A people are ambitious , hardworking and
competitive . They are usually in a hurry and they can be
impatient . 

Aنوع  . Bو  Aالعديد من الطباء يعتقدون هنالك نوعان رئيسيان من انواع الشخصية 
هم عادةu في عجلة من امرهم. يعملون بجد وقادرين على المنافسة , الناس الطموحين 

. ويمكن ان يكونوا صبورين 
Type B people are more relaxed . They are more patient and they
enjoy talking and being sociable . Of course , both personality
types are equally valuable in society . And each type is suited to
different types of job . For example , a doctor with type B
personality will do well in research . 

انهم يستمتعون بالحديث ويكونوا. هم الكثر صبراu . ناس الكثر استرخاء   Bنوع 
.كل نوع هو مناسب لنواع مختلفة من الوظائف ( . محبين الختلط بالناس ) اجتماعيين 

. الشخصية ستفعل اشياء جيدة في مجال البحوث  Bالطبيب مع النوع , على سبيل المثال 
And a doctor with type A personality will do well as a surgeon or
working in accident and emergency . Which personality type are
you ? Why not take the test and find out ! 

سيكون عمله� جيداu كطبيب جراح او العمل في قسم Aوالطبيب الذي يحمل صفات نوع 
من أي نوع من الصفات الشخصية أنت ؟ لماذا ل تختبر و تكتشف. الحوادث او الطوارئ 

! ذلك 
Now do exercises in the Activity Book : انجز الن التمارين في كتاب النشاط

التاليين اكمال الجمل او التصحيح ما بين القوسين ( B , C) الغرض من تمرين : ملحظة 
لذلك يجب معرفة زمن الجملة لتحديد, الشرطية في كلتا التمرينين  ( if) كما نلحظ وجود . 

u الى المعنى في تمرين  u الى القواعد Bنوع الشرط بعد ذلك يرجى تكملة الجابة وفقا وفقا
u بخصوص انواع  .  الشرطية لكلتا التمرينين  ( if) المذكورة سابقا
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B- Complete these sentences : أكمل الجمل التالية
1- He gets angry if his sister borrows his CDs . 
2- I get embarrassed if someone hears me talking to myself . 
3- She gets excited when her mother cooks her favourite meal . 
4- I'll be happy if I do well in the best . 
5- They'll be sorry if they are late for class . 
6- Your brother will be annoyed if he catches you in his room . 
7- My brother will be pleased if I got into a top university . 
8- My friend would be surprised if we didn’t eat lunch together . 

C- Use the prompts to complete the sentences using the correct
conditionals : الشرط الصحيح u  استخدم المعطيات لكمال الجمل مستخدما
1- If I was ) be ( you , I would apply for that course this week . 
2- I'll help ) help ( you with your application from if you bring it
round on Saturday . 
3- What would you do ) you do ( if you woke up ) wake up ( and
found ) find ( you had turned into a fly ? 
4- Ali would be really happy if he could ) can ( spend the Summer
studying in London . 
5- Which course will Muna apply ) Muna apply ( for if she passes
all her exams this year ? 
6- Does / Will your brother get ) your brother get ( annoyed if he
doesn’t win at chess ? 
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                   UNIT FOUR LESSON 5
IF ONLY …
- Use each questions to make :-
a- sentences with I wish 
b- sentences with third conditional 

استخدم السئلة التالية لعمل ما يأتي
I wishتعبير عن الندم باستخدام - أ

شرط ثالث - ب
1- Why didn’t I ask Hisham to be in the team ? 
a- I wish I'd ask Hisham to be in the team . 
b- We'd have won if I'd asked Hisham to be in the team . 
2- Why didn’t I find out more about the company before the
interview ?
a- I wish I'd found out more about the company before the
interview . 
b- If I'd found out more about the company before the interview ,
I would have done better . 
3- Why did I rid my friend's motorbike ?
a- I wish I hadn’t ridden my friend's motorbike . 
b- If I hadn’t ridden the motorbike , I wouldn’t have crashed it . 
4- Why didn’t I check the brakes before I left home ?
a- I wish I'd checked the brakes before I left home . 
b- If I'd checked the brakes before I left home , I wouldn’t have
crashed . 
5- Why did I forget to tell them about my previous experience ? 
a- I wish I had not forgotten to tell them about my previous
experience . 
b- If I hadn’t forgotten to tell them about my previous experience ,
I would have got the job . 
6- Why didn’t I score that penalty ?
a- I wish I'd scored that penalty . 
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b- If I'd scored that penalty , we would have won the match . 

C- Write an e-mail of 100 to 120 words about a really bad day out
where everything went wrong . Use your imagination : 

كلمة حول يوم سيء حيث كل شيء مضى على نحو 120الى  100أكتب ايميل متكون من 
: استخدم خيالك . خاطئ 

 Dear Tom , 
I had a terrible day last Saturday . I wish I had stayed in bed then
all this would not have happened , when I went for a picnic to
spend weekend day , I went to the beach for swimming , however ,
the sea is crowded and polluted , there's a chemical factory next to
the beach . So I went to pool but it's really very small and full of
noise children . It was really horrible day . After that I went to
restaurant to eat some foods , but the waiters are very rude and
unfriendly , the food is terrible , there was snail in my salad , it
was disgusting . I never spend day like this day in my life , it was
really bad day . 
Your friend 
Bob 

عزيزي توم 
اتمنى لو انني أستقريت في السرير بدلu من حدوث كل. كان لدي يوم فظيع السبت الماضي 

ذهبت الى الساحل للسباحة, عندما ذهبت بنزهة لقضاء عطلة نهاية السبوع . هذه الشياء 
هنالك مصانع كيميائية مقابل الساحل لذلك ذهبت, البحر مزدحم وملوث , على اية حال , 

u يوم. الحوض كان جداu صغير وممتلئ بضوضاء الطفال . الى حوض السباحة  انه� حقا
ذهبت الى المطعم لتناول بعض الطعمة لكن الندال جداu وقحين وغير, بعد ذلك , فظيع 

انا لم. انه مثير للشمئزاز , هنالك حلزون في الزلط الخاص بي , الطعام فضيع . ودودين 
u يوم سيء  . اقضي يوم في حياتي كهذا اليوم انه حقا

صديقك 
بوب  

- Complete each word with the right ending :أكمل كل كلمة بالنهاية الصحيحة
   )) ness , tion , age , al , fy , vise , ate , ent , ure , ient (( 
1- fracture  2- inefficient  3- unfortunate  4- independent  5- unusual
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       كسر                      غير كفؤ              يؤسف له          غير عادي              مستقل
6- identify  7- supervise   8- witness   9- application   10- discourage  
                تحديد       اشرف على           شاهد           تطبيق                 ثبط العزيمة

                   UNIT FOUR LESSON 6 
Ambitious energetic staff wanted الموظفون الطموحون و النشيطون  
- Read the job advertisement , then complete the application letter 

ثم أكمل تطبيق الرسالة, اقرأ اعلن الوظيفة      
Talk Tel شركة
Europe's leading mobile phone company is expanding :
 الشركة الرائدة في مجال الهاتف المحمول في اوربا اخذت في التوسع
- Where is the job based ?اين مقرها       - What qualifications must ما هي
- We have vacancies for customer         applications have ? المؤهلت التي
services  staff  ,  based  I our  new          من الواجب عليك تطبيقها ؟            
offices in central London .                      - You must have good com-
munication  skills  ,   two                     لدينا شواغر لموظفي خدمة الزبائن
. A levels or equivalent                       مقرها في مكاتبنا في وسط لندن او
                                                                       يجب ان تمتلك مهارات التواصل
- central London وسط لندن            اثنين من                       الجتماعي الجيدة 
  مستويات A                  او ما يعادلها                                                             
- You must be : يجب ان تكون                   What do the company offer ? 
What kind of staff are Talk Tel          ماذا تعرض الشركة ؟                     
working for ? أي نوع من                        It offer a competitive salary and
. excellent terms and conditions                     الموظفين يعملون لصالح الشركة 
good at working I a team , able                  تعرض رواتب تنافسية وشروط
- to work alone if necessary , pr                    ظروف ممتازة
pared  to  work  evenings  and                                    
weekends , ambitious and ener-
gitic .                                                      What must people do if they 
                                                                want to apply ?ماذا يجب على الناس

قادراu على العمل            ان يفعلوا اذا ارادوا التقديم الى الوظيفة, جيداu بالعمل في الفريق   .
مستعد للعمل  في,  وحيداu اذا  لزم المر                Apply in writing , enclosing a 

 CV   and   recent   photo   to            المسيات  وعطل  نهاية  السبوع طموح
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-Sandra Foxton . Human Re                                           ونشيط            
                                                                 sources .

ارفق السيرة الذاتية, أضف بكتابة تقديم الطالب 
                                                                 و صورة شخصية  حديثة  الى  ساندرا
                                                                                فوكستون الموارد البشرية

          
Dear Ms. Foxton 
I saw the        advertisement in the times of 23 June for customer
service        staff and would like to apply . 

 خدمة الزبائن وارغب فيلموظفييونيو         23  في الوقات من العلنرأيت         
. تقديم طلب 

As you will see from my enclosed CV , I left school a year ago
with A levels in Geography and media studies . Since then I have
done a one-year foundation        course in Business studies . I am
now keen to find a full-time job in an expanding         company
which will give me opportunities for career development . I am
very impressed with Talk Tel's reputation . 

في    Aتركت المدرسة قبل عام مع مستويات , كما سترون من سيرتي الذاتية المرفقة 
تدريبي واحد( دورة )  فصلمنذ ذلك الحين فعلت        . الجغرافيا والدراسات العلمية 

انا الن حريص على ايجاد على وظيفة بدوام. في السنة في دراسات العمال التجارية 
انا جداu معجب.  متسعة والتي ستمنحني فرص للتطوير الوظيفي شركةكامل في         

. بشهرة حديث الهاتف 
I have considerable       experience of sales , having worked part-
time as a sales assistant at weekends and in the holidays for the
past two years . My current part-time job is in an electrical goods
store , where I have a good record . The store        manager , Mrs.
Willis will be happy to confirm this . 

عملت بعض الوقت كمساعد مبيعات في عطلة نهاية,  كبيرة في المبيعات خبرةامتلك       
وظيفتي بدوام الجزئي الحالية في متجر السلع. السبوع وفي العطل للعامين الماضيين 

 المتجر السيدة ويليس تكون سعيدةمدير.        حيث امتلك رقم قياسي جيد , الكهربائية 
. لتأكيد هذا 

Although I do not have any previous experience in customer
service . I feel I have the personal         qualities that you are
looking for . I look          forward to hearing from you . 
Your sincerely
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Jackie Liu 
صفاتاشعر اني امتلك       , بالرغم من انني لم امتلك أي خبرة سابقة في خدمة الزبائن 

.  الى الستماع منك اتطلعانني         . شخصية التي تبحث عنها 
المخلص لك 

جاكي ليو 

Do exercises A and B in the Activity Book : 
: في كتاب النشاط  Bو   Aأنجز الن التمارين 

A: Match the words and phrases with their definitions : 
: اوصل الكلمات و العبارات بتعاريفها 

 1- a competitive salary           1- الراتب التنافسي
2- ambitious                2- طموح
3- vacancy            3-  (مكان فارغ ) شغور
4- considerable                    4- كبير
5- equivalent                        5- مرادف                                                    
a- the company has a space for a new employee . 

. للموظف الجديد ( شاغر ) الشركة التي تمتلك فراغ - 
b- the same as or similar to . – مشابه الى
c- this means that you really want to succeed 

u تريد ان تنجح -  هذا يعني انك حقا
d- a lot ) of ( –  uمن) كثيرا  (
e- a good salary , compared with other employers 

مقارنةu مع اصحاب العمل الخرين , راتب جيد - 

B: read the job advertisement below and complete a letter of
application for a job as either a receptionist or a personal trainer 

اقرا العلن الوظيفي ادناه وأكمل الرسالة التطبيقية للوظيفة كموظف استقبال او مدرب
:شخصي 

7
8
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                          OASIS SPORTS AND LEISURE
                                        واحة الرياضة و الترفيه

The middle East's leading health club chain is expanding . We
have vacancies for receptionists and personal trainer based in
our new clubs in Bahrain , Iraq , Egypt , Dubai , the UAE and
Lebanon . 

لدينا شواغر. سلسلة العناية الصحية في منطقة الشرق الوسط اخذت بالتوسع 
,لموظفي الستقبال و المدربين الشخصيين ومقرها في انديتنا الجديدة في البحرين 

. المارات و لبنان , دبي , مصر , العراق 
Receptionists موظفين استقبال            Personal trainers مدربين شخصيين
Must have :                                      You must have 
good communication skills , good   good exam results , good comm- 
typing and computer skills , good    unication skills , the ability to 
exam results .                                    motivate and help gym
members.
 some experience of teaching or يجب ان تمتلك مهارات التواصل الجتماعي   

كتابة جيدة ومهارات الكومبيوتر, الجديدة  ,      coaching PE or sport .
يجب ان تمتلك نتائج جيدة في المتحان.                           نتائج جيدة في المتحان   ,   

القدرة, خبرات التواصل الجتماعي جيدة                                                            
على تحفيز و مساعدة اعضاء الصالة                                                          

بعض الخبرة في التدريس او, الرياضية                                                               
. التدريب
 You must be :                                  You must be : 
good at working in a team , able     good at sport or gym .
physically 
to work a lone if necessary , pre-    fit , prepared to work evenings 
pared to work evenings and wee-    and weekends, energetic ,
helpful 
kends ,energetic , helpful and         friendly . able to communicate
in 
friendly . able to communicate in   English and Arabic . 
English and Arabic . 

جيد في الرياضة او الصالة: قادر  يجب ان تكون. جيد بالعمل في الفريق: يجب ان تكون 
مستعد للعمل. مستعد للعمل في المسيات و  على العمل وحيدا! اذا الزم المر, لياقة بدنية  

متساعد وودود, نشيط. نشيط      عطل نهاية السبوع. في المسيات وعطل نهاية السبوع
ودود وقادر على التواصل بالعربية    قادر على التواصل بالعربية والنكليزية, متساعد   .



We offer a competitive salary and excellent terms and
conditions , including free health club membership . apply in
writing , enclosing a CV and recent photo , and stating which
country you would prefer to work in , to Ms. Lamia Kubba
you Human Resources ……. 

بما في ذلك عضوية النادي. نحن نقدم  رواتب تنافسية وشروط و ظروف ممتازة 
ارفق السيرة الذاتية و ارسل صورة شخصية, اضف في الكتابة . الصحي المجانية 

.الموارد البشرية , ارسل الى النسة لمياء كبة , بين أي قطر تودان تعمل به , حديثة 

Dear Ms. Kubba 
I saw your recent advertisement foe a personal trainer and
would like to apply . As you can see from my CV , I left school
last year and since then have been working as a part time waiter
. I am now keen to find a full-time job in the sports and leisure
industry . 

عزيزتي كبة 
كما سترين. انا شاهدت العلن الخير حول المدرب الشخصي وارغب في تقديم الطلب 

تركت المدرسة السنة الماضية ومنذ ذلك الحين اعمل كنادل. من خلل سيرتي الذاتية 
انا الن محب ليجاد على وظيفة بدوام كامل في صناعة الرياضة و. بدوام جزئي 

. الترفية 
I have all the qualifications you mention in your advert . In
particular , I would like to say that I am very fit and go to the
gym everyday . I also have some coaching experience from when
I was at school . I look forward to hearing from you . 

Your sincerely
Tom 

ارغب ان, على وجه التخصص . انا امتلك كل المؤهلت التي ذكرتموها في اعلنكم 
u بعض. اقول بأنني جداu مناسب واذهب الى الصالة الرياضية كل يوم  امتلك ايضا

. انني اتطلع الى السماع منك . الخبرات من التدريب عندما كنت في المدرسة 
المخلص لكم

توم 
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                     UNIT FOUR LESSON 7 
A: Read the job advertisement below , write a letter of
application . Use the letter on page 41 of the Student's Book as a
guide , changing details . Write 100 to 120 words : 

u الرسالة صفحة , اقرأ العلن الوظيفي ادناه  في كتاب 41اكتب رسالة تطبيقية مستخدما
: كلمة  120الى  100اكتب . غير التفاصيل . الطالب كدليل 

    

 

Wear looking for a manager for our new restaurant
نحن نبحث من مدير لمطعمنا الجديد

MARHABABA 
Opening in Baghdad's Al.Harthiya district next month 

حي الحارثية الشهر القادم, يفتح في بغداد 
You must : 
- be very energetic and ambitious . 
- have experience of leading a team . 
- be able to remain calm under pressure  . 
- speak good Arabic and English . 

:يجب ان تكون 
. جداu نشيط وطموح - 
. تملك الخبرات للقيادة - 
. قادر على ان تكون هادئ تحت الضغط - 
. تتحدث اللغة العربية و النكليزية - 

Apply in writing , saying why you deserve an interview . write
to Mr. Shakir ……….

.......... اكتب الى السيد شاكر . قائلu لماذا تستحق المقابلة , اضف في الكتابة 
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Dear Shakir , 
I saw your advertisement for looking  for a manager to your new
restaurant , would like to apply . As you can see from my CV , I
left school two year ago , at the present time , I am  working as a
part time accountant . I am now keen to find a full-time job in
your new restaurant . 

, عزيزي شاكر 
,أرغب في تقديم طلب , انا شاهدت العلن الخاص بك للبحث عن مدير لمطعمك الجديد 

انا اعمل, في الوقت الحاضر . كما سترون من سيرتي الذاتية تركت المدرسة قبل عامين 
. ان الن محب ليجاد وظيفة بدوام كامل في مطعمكم . كمحاسب بدوام جزئي 

I have all the qualifications you mention in your advert . In my
opinion , I am very fit , I also have many experience that earn it
when I was at school . I look forward to hearing from you . 

Your sincerely
Bob 

انا ايضا. انا جداu مناسب , في رائيي . انا امتلك كل المؤهلت التي ذكرتموها في اعلنكم 
.انني اتطلع للسماع منك .امتلك الكثير من الخبرات التي اكتسبتها عندما كنت في المدرسة

المخلص لكم
بوب
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UNIT FIVE LESSON 1

" Let's do some sightseeing "
دعنا ننجز بعض مشاهد معالم المدينة

Compound Nouns : السماء المركبة
واحدة من هذه الكلمات. هي السماء التي تتكون من كلمتين او اكثر : السماء المركبة 

الغرض من السماء المركبة هو. اسم و اخرى صفة او ضرف او حرف جر او اسم اخر 
السماء المركبة يمكن. اضافة كلمة الى كلمة اخرى لتكوين كلمة جديدة ذو معنى مختلف 

:- ان تكون على شكل ثلث انواع 
1- uالكلمة التي تفصل بينها وبين الكلمة الخرى فراغ مثلtennis shoe
2- uالكلمة التي تفصل بينها وبين الكلمة الخرى واصلة مثلsix-pack
3- uالكلمة التي ل توجد بينها وبين الكلمة الخرى فراغ او فاصلة مثلbedroom

- Make compound nouns by matching the words in the two
columns : كون اسماء مركبة من خلل توصيل الكلمات في العمودين
1- boarding card                              بطاقة الصعود الى الطائرة
2- travel agency                               وكالة السفريات
3- five-star hotel                              فندق خمس نجوم
4- package deal                                صفقة شاملة 
5- packed lunch                               مأدبة غداء مكتضة
6- ski resort                                      منتجع للتزلج
7- car hire                                         تأجير سيارة
8- self-catering apartment              شقة ذاتية الخدمة 
) من الممكن استخدامها في امور الطبخ (                                                        
9- sight seeing                                    سياحة) زيارة معالم المدينة  (
10- sea front                                     الواجهة البحرية 
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Now do exercise in Activity Book : انجز الن التمارين في كتاب النشاط
A : Use the compound nouns on page 44 of the student's book to
complete the sentence below : 

(الكلمات المذكورة في التمرين اعله ) في كتاب الطالب  44استخدم الكلمات المركبة صفحة 
:  لكمال الجمل ادناه 

1- If we get a self-catering apartment in Spain , we can buy food at
the market and make our own meals . 

2- Let's not go on a package deal to Italy . It would be more fun to
choose our own hotels and tours when we get there . 

3- I can't find my boarding card . I wont be able to get on the
plane if I don’t find it . 

4- Let's go for a walk along the sea front this evening and watch
the sunset over the water . 

5- I don’t like booking flight online . Let's go and buy our tickets
at that travel agency in Alsaad Street . 

6- If you order it now , the hotel kitchen will make a packed lunch
for anyone who is going on the tour tomorrow . 

7- I spent the morning at the beach and in the afternoon we did
some sightseeing . I took lots of photos of the Roman temples . 

8- You can't rely on public transport on that island . You should
find out about car hire . So you can travel more independently . 

UNIT FIVE LESSON 2
Have you ever stayed in a really unusual hotel ?

u غير اعتيادي ؟ هل سبق لك البقاء في فندق حقا

- Choose the correct ending for each quiz question : 
: اختر النهاية الصحيحة لكل سؤال اختبار 
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d

g

c

f

b

h

e

a

. ت + .has  + p.pالفاعل + 
           have

. ت + .hasn't  + p.pالفاعل + 
           haven’t 

 Has +  الفاعل + p.p. + ت ? 
 Have

The Crazy Tourist Quiz
1-Have you ever stayed in a really unusual hotels ? 

u غير اعتياديهل سبق لك البقاء  -1  ؟ في فندق حقا
2-         Have you ever camped a beach ? 

 ؟ الشاطئهل سبق لك النزول الى   -2
3-         Have you ever flown in a helicopter ?  

 ؟  الهليكوبترهل سبق لك الطيران جواu في  -3
4-         Have you ever been sightseeing in an open-top bus ? 

 ؟  حافلة مكشوفةهل سبق لك زيارة معالم المدينة في  -4
5-         Have you ever been cheated by a taxi driver ? 

 ؟ من قبل سائق سيارة الجرةهل سبق لك التعرض للغش  -5
6-         Have you ever lost your passport while on holiday ? 

 ؟ جواز السفر الخاص بك بينما كنت في عطلةهل سبق لك فقدان  -6
7-         What's the best holiday destination you've ever been to ? 

 ؟ امتلكتها في وقت قد مضىما هي افضل واجهة لقضاء عطلة  -7
8-         What's the strangest food you have ever eaten a broad ? 

 ؟  تناولته� في وقت مضى في الخارجما هو اغرب طعام  -8

Present Perfect Tense : زمن المضارع التام
يستخدم هذا الزمن للتحدث عن حدث او فعل حدث قبل فترة غير محددو وهذا الحدث- 

: مازالت اثاره ونتائجه� متبقية الى الن 
1-                                           ) Affirmative ( 

  - Sabah has never travelled outside of Iraq . 

2-                                               ) Negative ( 

  - I haven’t packed my suitcase yet . 

3-                                                ) Question (  

  - Have you bought your tickets yet ? 
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:-الضروف المستخدمة مع هذا الزمن 
1- ( already ( )  الن , للتو , u يكون موقع هذا الضرف بعد الفعل المساعد وقبل( مسبقا

. يستخدم هذا الضرف للتعبير عن وقع حدث قبل توقعه� . الفعل الرئيسي 
- It's only eight o'clock but Samira has already gone to bed .

2- ( just ( )  منذ وقت قصير , منذ لحظات , u يكون موقع هذا الضرف بعد الفعل( تماما
يستخدم هذا الضرف للتعبير عن حدث مضى منذ فترة. المساعد وقبل الفعل الرئيسي 

. قصيرة 
- Tom has just got back from holiday . 

3- ( ever ( )  u يكون موقع هذا الضرف بعد الفعل المساعد وقبل الفعل( في زمانك , دائما
. الرئيسي فقط في حالة السؤال 

- have you ever eaten octopus ? 
4- ( never ( )  uابدا , u يكون موقع هذا الضرف بعد الفعل المساعد وقبل الفعل( مطلقا

. يستخدم هذا الضرف للتعبير عن النفي ويستخدم في حالة الثبات . الرئيسي 
- He has never gone to the station ? 

5- ( yet ( )  حتى الن )يكون موقع هذا الضرف في نهاية الجملة في حالة السؤال و النفي
u ما سيحدث . فقط  .يستخدم هذا الضرف للتعبير او للشارة على ان المتكلم يتوقع شيئا

- I haven’t done my exams yet . 
- Have you passed your driving test yet ? 

 ( .this year / month ..today) كذلك يستخدم مع الكلمات التالية  -6
- Now do exercise in the Activity Book: انجز الن التمارين في كتاب النشاط 
B- Write true sentences with ) never ( about you , your family and
your friends . Write about : 

: اكتب عن . عائلتك وأصدقائك , حول نفسك  ( never) اكتب جملة صحيحة باستخدام 
1- animals ) ride / hold / see / touch (  
  - I have never ridden an elephant . 
2- a game ) play (
  - My brother has never played a game .  
3- food ) eat / try / make ( 
  - I have never eaten food . 
4- a place ) to be / visit ( 
  - I have never been to Britain . 
5- a sport or activity ) do / run / swim ( 
- I have never swum in the sea .
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Q / Complete the responses , using : just / already / yet and an
appropriate verb : الضروف اعله مع فعل مناسب u  اكمل الجابات مستخدما
1- Does Samira know about the meeting ?
  - I'm sorry , I haven’t told her yet . 
2- Would you like to come to see the new film with us ? 
  - Thanks for asking , but I've already seen it . 
3- Can I borrow that book after you ?
  - Here you are . I've just finished it . 
4- Look at the notice board . There's an advert for English courses .
  - I know , I've already seen it . 
5- If you see Khalid , can you ask him about tonight ? 
  - He can come . I've already asked him . 

UNIT FIVE LESSON 3
I've been coming here since 2009

2009انا حضرت الى هنا منذ عام 
" The Happy Traveller " المسافر السعيد
This wee; Steven Harper tell us about his favourite Iraqi tour
company , safar Tours .

السياحة الكثر, هذا السبوع اخبرنا ستيفن هاربر عن تفضيله� للشركة السياحية العراقية 
 u .  امانا

I've been coming to Iraq on business since 2009 . In fact , in all l've
visited this country fifteen times now and I still thoroughly enjoy
my trips here . I usually extend my stay by a couple of extra days
because one of the tings I love doing here is going on excursions
and doing some sightseeing . That's how I discovered safar Tours .
Which is one of Iraqi's longest established travel companies . In
fact , safar Tours have been organizing trips and excursions for
over thirty years .
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u , في الحقيقة  , 2009جئت الى العراق في مهمة عمل منذ عام  زرت هذا البلد, حسنا

انا عادةu امدد اقامتي قبل بضعة. خمسة عشر مرة حتى الن وما زلت اتمتع برحلتين هنا 
ايام اضافية لن واحد من الشياء التي احبها هنا هو الذهاب في رحلت سياحية والقيام

u . بزيارة بعض المعالم  التي تعد واحدة من اطول, كيف لي ان اكتشف السياحة الكثر امانا
u تمتلك تنظيم, في الحقيقة . شركات السفر التي انشئت في العراق  السياحة الكثر امانا
 u . رحلت ونزهات لكثر من ثلثين عاما

Ahmed Salim is the owner and manager of safar Tours . I've
known him for three years now and I can honestly say that all his
tours have most definitely lived up to my expectations . I have
never been disappointed an any way by any of the tours he has
organized for me . I've been on trips to the desert , I have visited
the castles in Zakho and the Hatra ruins and been to Babylon city
there times already . And that's only to name a few !

 u تعرف عليه منذ ثلث سنوات. احمد سالم هو صاحب ومدير الجولت السياحية الكثر امنا
ويمكن ان اقول بأمانة بان كل جولته� السياحية بالتأكيد ترتقي الى مستوى. لحد الن 
ان لم اصيب بخيبة امل في أي طريقة من خلل أي ن الجولت السياحية التي. توقعاتي 

والى. زرت القلع في زاخو وحطام الحضر . كنت في رحلة الى الصحراء . نضمت لي 
. وهذا فقط غيض من فيض . مدينة بابل هناك عدة مرات في ذلك الحين 

Safar Tours was started by Ahmed's father . Ibrahim , in 1976 , in
a little of office in Alrasheed street . Over the years , the business
has grown considerably and they've moved offices several times .
Since last July , they have had a very attractive modern office , on
Alsa'doon street . 

في مكتب صغير في , 1976عام , ابراهيم , الجولت السياحية بدأت من قبل والد احمد 
منذ. على مر السنين نمت العمال الى حد كبير وانتقلت مكاتبهم عدة مرات . شارع الرشيد 
. كان لديهم مكتب عصري جذاب جداu في شارع السعدون , يوليو الماضي 
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I arrived here last Monday . So I've now been in Iraq for eight
days . Since Thursday , when I finished my business , I have been
going on tours around the country . I could never have achieved so
much without the help of Ahmed Salim at safar Tours . I certainly
wouldn’t hesitate to recommended this company to anyone
considering an extended stay in Iraq . 

,منذ يوم الخميس . لهذا انا في العراق لمدة ثمانية ايام . وصلت هنا يوم الثنين الماضي 
u انجاز. عندما انتهيت من عملي ذهبت بجولت سياحية حول القطر  ليس بإمكاني مطلقا

انا بالتأكيد لن اتردد بتقديم توصية. الكثير بدون مساعدة احمد سالم في الجولت السياحية 
. لهذه الشركة لي شخص يفكر في اقامة مطولة في العراق 

- read the article and answer the questions :اقرأ المقالة واجب السئلة 
1- How long has Steven Harper been coming to Iraq ?
  - Since 2004 . 

منذ متى ستيفن هاربر جاء الى العراق ؟  -1
 . 2004منذ -   

2- How many times has he visited the country ?
  - Fifteen times . 

كم عدد المرات التي زار بها البلد ؟  -2
. خمسة عشر مرة -   

3- How long have safar Tours been organizing tours ? 
  - For over 30 years . 

منذ متى السياحة نظمت جولتها السياحية ؟  -3
. سنة  30منذ اكثر من -   

4- How long gas Steven known Ahmed ? 
  - Foe three years . 

منذ متى ستيفن عرف احمد ؟  -4
. منذ ثلث سنين -   

5- How long has safar Tours had their office on Alsa'doon Street ?
  - Since last July . 

منذ متى السياحة امتلكت مكاتبها في شارع السعدون ؟ -5
. منذ يوليو الماضي -   
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How long + has , have + الفاعل + p.p. +  ت?

6- How long has Steven been in Iraq so far on this visit ? 
  - for eight days so far on this visit . 

منذ متى كان ستيفن في العراق الى هذا الحد من هذه الزيارة ؟  -6
. من هذه الزيارة ( حتى الن ) منذ ثمان ايام لهذا الحد -   

7- What has he been doing since finishing his business ? 
  - He has been going on tours around the country since finishing 
    his business . 

ماذا عمل منذ النتهاء من اعماله� التجارية ؟  -7
. عمل في الجولت السياحية حول القطر منذ النتهاء من اعماله� التجارية -   

Now do exercises in the Activity Book : انجز الن التمارين في كتاب
النشاط
A- Find the collocations for the following words in the text on
page 46 of the Student's Book : 

: في كتاب الطالب  46جد تكملة الكلمات التالية من النص صفحة 
 1- thoroughly enjoy   1- بصورة تامة استمتع  ( u (كليا
2- I can honestly say                             2-  بصراحةاقولاستطيع ان 
3- live up to my expectations       3-  توقعاتيترقى الى مستوى
4- to name a few       4-  من فيضغيضهذا                                               

: مع زمن المضارع التام البسيط  ( How long) كيفية استخدام - 

تستخدم القاعدة اعله عندما تريد ان تسأل عن فترة من الزمن في زمن الماضي وحتى- 
. الن 

وما يليها من فترات زمنية ( for) او  ( since) عند استخدام القاعدة اعله تحذف - 
.وذلك لنها تعبر عن الجابة والمطلب هو سؤال 

- They have lived in London for ten years . ) How long ( 
- How long have they lived in London ? 
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: وكيفية استخدامها  ( since / for) الفرق بين - 
B- Choose for or since to complete the phrases : 

: لكمال العبارات  forاو  sinceاختر - 
1- Since I was at nursery school .
2- Since last January . 
3- Since yesterday . 
4- For three weeks . 
5- For a month and a half . 
6- Since I was six . 
7- For ages .
8- Since I was born .
9- Since the first of March . 
10- Since about 1996 . 
11- For two hours . 

              Since منذ                 For منذ
كلمات تمثلsinceيأتي بعد  - 

بداية حدوث شيء ما مثلu اسماء
اليام والشهر و التواريخ او

.السنين 
u كلمات تدلsinceيأتي بعد  -   ايضا

 uاو تشير الى بداية حدث مثل:
war , birthday , born.… 

عدة كلماتsinceيأتي بعد  - 
 uاخرى مثل :

yesterday , o'clock

كلمات تشير الىforيأتي بعد  - 
مجموع الفترة الزمنية أي طول

 uالفترة الزمنية مثل:
minute
month
day
age
century
time
years
long time
week

او أي فترة زمنية اخرى شرط ان- 
. تدل على طول الفترة الزمنية 
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الفاعل                          فعل ما                   تكملة ما                                   الفترة
بعد الفعل+    بين القوسين        + has / have +      من        + since / for + الزمنية  .
الرئيسي بالجملة                         بالجملة)    في صيغة  .p.p (                        الجملة

12- For a very long time . 

D : Complete the second sentence so that it has a similar meaning
to the first sentence , putting the verb in brackets in the present
perfect simple : 

ضع الفعل ما بين القوسين. أكمل الجملة الثانية بحيث يكون لها معنى مماثل للجملة الولى 
: في زمن المضارع البسيط التام 

:- تكون الجابة على هذا التمرين من خلل القاعدة التالية - 

 . for) او  since) تحذف ونضع بدلu عنها  ( in) عند ملحظة - 
1- We first met them in July . ) know ( 
  - We have known them since July . 
2- He bought that motorbike a long time ago . ) have (
  - He has had that motorbike for a long time . 
3- She last went to the dentist in September . ) not be ( 
  - She has not been to the dentist since September . 
4- We last ate there in July . ) not eat ( 
  - We have not eaten there since July . 
5- He got angry at lunch time . ) be ( 
  - He has been angry since lunch time . 
6- The last time he wrote or phoned was six months ago . ) not be in
    touch ( 
  - He has not been in touch for six months . 
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. ت + ing  فعل + has / have + been + الفاعل

How long + has / have +  + الفاعل been + فعل  ing + ت ?

 Present Perfect Continuous : زمن المضارع التام المستمر 
يستخدم زمن المضـارع التـام المستمـر للتحدث عن عمل او نشاط معين وقع في المــاضي- 
الى وقت) واستمر هذا العمل او النشاط الى الن ( سواء كان الماضي بعيد او قريب ) 

. او انتهاء هذا العمل او النشاط للتو ( المتكلم 

- They have been talking for the last hour . 
u مع هذا الزمن  for) او  since) تستخدم -  . ويليها فترات زمنية ايضا
 ( .How long) كيفية تكوين سؤال بزمن المضارع التام المستمر باستخدام - 

- They have been talking for the last hour . ) How long ( 
- How long have they been talking ? 

وما يليها من فترات for) او  since) كما نلحظ في المثال اعله من الواجب لنا حذف - 
u لنها تدل على الجابة والمطلب هو ( How long) زمنية عند استخدام  كما ذكرنا سابقا

. سؤال 
- Write questions using the words in brackets . Use the present
perfect continuous .Then write a suitable answer using ) since , for (

u الكلمات ما بين القوسين  استخدم زمن المضارع التام و المضارع. اكتب اسئلة مستخدما
u . التام المستمر   : for ( , since) بعد ذلك اكتب جواب مناسب مستخدما

1- You have a friend who is learning Japanese . You ask : ) How
long  / learn / Japanese ? ( 
- How long have you been learning Japanese . 
- For 3 years / since 2010 . 
2- You meet a pilot . You ask : ) How long  / be a pilot ? (
  - How long you been a pilot ? 
  - For 20 years .  
3- You meet somebody who is a writer . You ask : ) How long / write?(
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  - How long have you been writing ?
  - Since the first of march . 

 4- You are going to meet a friend of your cousin . You ask : ) How
long / know ? (
  - How long have you known her ?
  - For 3 months . 
5- Your sister is busy cooking for a party . You ask : ) How long /
cook ? (
  - How long have you been cooking ? 
  - For 3 hours . 

 UNIT FIVE LESSON 4
I've tried it a few times 

حاولت ذلك لعدة مرات
Listen to the dialogue and fill the gaps with the correct words : 

:  اصغي الى المحاورة وأكمل الفراغات بالكلمات الصحيحة         
Katie : Hi , Muna . What are you doing will all those holiday
brochures ?

u منى  :كاتي  .  المتعلقة بالعطلة الكتيباتماذا ستفعلين بكل هذه         . مرحبا
Muna : Oh , I'm just doing a bit of research on holiday deals in
Thailand . Have you ever         been there ?

هل سبق لك. انا فقط ابحث عن عروض قضاء العطلة في تايلند , أوه : منى 
 الى هناك ؟الذهاب

Katie : Yes , we had a family holiday there , a         couple of years
ago . 

. كان لدينا عطلة عائلية هناك قبل عامين , نعم : كاتي 
Muna : So , which places did you go to ? 

أي الماكن التي ذهبتم لها ؟ , لذلك : منى 
Katie : Well , we spent a week in Bangkok to get a flavour of the
city life and then two weeks on the        beach in Phuket . 
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u : كاتي  امضينا اسبوع في بانكوك للحصول على نكهة من حياة مدنية ومن ثم. حسنا
 . في فوكيت الشاطئاسبوعين على       

Muna : I'm sure that was beautiful . 
. انا متأكدة بان ذلك جميل : منى 

Katie : It was amazing ! I really enjoyed it . Well , we all did .
There was something for        everyone . 

u استمتعت ! كان ذلك مدهش : كاتي  u , انــا حقا هنالك شيء. جميعنا استمتعنــا , حسنـا
ما             

 .  لكل شخص       
Muna : We're looking for a         package deal .

.   شاملة صفقةنحن نبحث عن        : منى 
Katie : That's good way to do it . At least you know where you're
going and what you're doing . And it often works out         cheaper
in the long run . Have you found one yet ? 

.على القل انت تعرف اين تذهب وماذا تعمل . هذه طريقة جيدة للقيام بذلك : كاتي 
u العمل الخارجي          u .  على المدى البعيد ارخصوغالبا .هل وجدت عمل يوما

Muna : No , but there are two or three that look really good .
Which hotel did you stay at in Bangkok ?

u جيدة , كل : منى  أي فندق استقريت به في بانكوك ؟. لكن هنالك اثنان او ثلث تبدو حقا
Katie : We stay at the Golden Place for the first two nights . Then
we moved on to the Marriott . The service was        excellent in
both of them . 

الخدمــة, ثم انتقلنا الى فندق ماريوت . استقرينا في مكان ذهبي لول ليلتين : كاتي 
كانــت 

.  في كلتا الفندقين ممتازة          
Muna : And what did you think of Thai food ?

حول الطعام التايلندي ؟  ( رأيك ) ما هو اعتقادك : منى 
Katie : Oh , it's delicious . Haven't you ever tried it ?

ألم يسبق لكي ان تجربيه ؟. انه� لذيذ , أوه : كاتي 
Muna : I had green curry once . I really didn’t like it .
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u ل احبه� . تناولت الكاري الخضر مرة واحدة : منى  . انا حقا
Katie : Why not .  

.لم ل : كاتي 
Muna : It nearly burnt a hole in my         mouth ! 

u احرق التجويف          : منى  . فميانه تقريبا

 

- Now do exercises A to D in the Activity Book : 
: في كتاب النشاط  Dالى  Aانجز الن التمارين من 

A- Write the past participle of these irregular verbs :
      اكتب التصريف الثالث للفعل لهذه الفعال غير قياسية         
be -  been                                   leave  -  left 
buy  -  bought                            meet  -  met  
do  -  done                                  see  -  seen  
find  -  found                             spend  -  spent 
go  - gone  

- been and gone :
.للقول بان شخص ما ذهب بعيداu ولم يعود حتى الن  ( has gone) نستخدم  -1

Adel is on holiday , he has gone to Dubai . 
.كما نلحظ في المثال اعله بأن عادل ذهب في عطلة سياحية وهو ل يزال في دبي - 
رجع ول يزال في طريق, للقول بان شخص ما ذهب بعيداu  ( has been) نستخدم  -2

. العودة 
Latifa and her family have been on holiday in Dubai . 
They had a good time there . 

كما نلحظ في المثال اعله بان لطيفة وعائلتها ذهبوا في عطلة سياحية وهم في طريق- 
. العودة 

B- Complete the sentences with the correct form of the present
perfect . Choose an appropriate verb in each case : 

: اختر فعل مناسب لكل حالة . اكمل الجمل بالشكل الصحيح بزمن المضارع التام 
1( Let's not watch this DVD . I have seen it four times already . 
2( I have found my mobile at last . it was under the bed! Now I can
phone Beth . 

146th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                



1
2 3

4

5

7

8 9

6

3( I have bought  a fantastic new CD . Do you want to come round
and listen to it . 
4( I have been to the cinema . I saw a really good film . 
5( I can't see the screen . I have left my glasses at home . 
6( I'm afraid Souad has gone out with her sister . They left about
ten minutes ago . 

C- Complete the dialogue with the correct form of the present
perfect or past simple : 

: أكمل المحاورة بالشكل الصحيح بزمن المضارع التام او الماضي البسيط 
قبل اكمال المحاورة يجب معرفة اجزاء المحاورة من أي زمن ولمعرفة ذلك:- ملحظة - 

 uيمكن ان يكون من خلل الضروف الزمنية مثل (yesterday , last , ago , when) 
ever , never , just , already , yet) تستخدم مع زمن الماضي البسيط و الضروف 

) so far , since , for  مع زمن المضارع التام.
A: I'm really excited because I'm going to London in the Summer .
B:         have you bought ) you/buy ( your plane ticket yet ? 
A: Yes , I        have ) have ( . I         bought ) buy ( it last week . 
B:         Have you booked ) you / book ( a hotel yet ? 
A: No , I         haven’t . But my uncle and aunt in London        have
just written ) just / write ( to me inviting me to say with them . 
B:        Have you bought ) you / buy ( any maps of London or guide
books yet ? 
A: Yes , I      have . I        bought ) buy ( a map and two guide books
last week . 

UNIT FIVE LESSON 5
We couldn’t get a room because we hasn’t booked

لم نتمكن من الحصول على غرفة لننا لم نحجز
- Match the sentence halve :
 1-       We couldn’t get a room . 1-  لم نتمكن من الحصول على غرفة.
2-        I couldn’t board the plane . 2-  ل يمكن لي ان استقل الطائرة.
3-        She was nervous on the plane . 3-  كانت متوترة على متن الطائرة.
4-        The airline company gave me a new suitcase . 
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ت+  فعل ماضي + الفاعل  .

.ت  + .had + p.p + الفاعل

. شركة الطيران منحتني حقيبة جديدة -4
 5-        I didn’t go on the excursion to Khur Alzubeir in Basra . 
. لم اذهب برحلة الى خور الزبير في البصرة -5
 6-        We complained to the manager . 6-  اشتكينا الى المدير.
7-        We couldn’t hire a car .                   7-  لم نتمكن من استئجار سيارة.
8-        I didn’t recognize the place .                       8- لم اميز هذا المكان . 

a- because I had already been there twice . – هناك u لنني ذهبت مسبقا
a.مرتين
b- because I had lost my boarding card .
b                                                     . لنني فقدت بطاقة الركوب الطائرة الخاصة بي -
c- because we'd left our driving licence behind . 
c-                                                                         . لننا تركنا رخص القيادة خلفنا 
d- because mine had been damaged o the plane . 
d                                                            . لن حقيبتي قد تحطمت على متن الطائرة -
e- because our room hadn’t been cleaned . – لن غرفتنا لم تنظف .              e
f- because it had changed so much . – لنه تغير كثيرا .                               f
g- because she hadn’t flown before . – لنها لم تحلق من قبل .
g
h- because we hadn’t booked . – لننا لم نحجز .                                         h

) Past Simple and Past Perfect ( الفرق بين الماضي البسيط و الماضي التام 
هو الزمن الذي يتحدث عن نشاط او حدث او ( :- Past Simple) الماضي البسيط  -1

. فعل معين حدث و انتهى في الماضي 
                                         
It rained yesterday . 

. يستخدم زمن الماضي البسيط للتحدث عن احداث منتظمة - 
- Jane got up at seven . She opened her birthday presents and
then the whole family went to the zoo . 

وهو الزمن الذي يتحدث عن احداث او انشطة ( :- Past Perfect)الماضي التام  -2
. وقعت في وقت سابق قبل وقوع الحداث الماضية الخرى 
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- Before her six birth day , Jane had never been to zoo . 
. يستخدم زمن الماضي التام للتحدث عن التغييرات - 

- When I saw my brother again , his hair had gone grey . 
زمن الماضي التام يستخدم مع الحداث التي تقع في: باختصار للتمييز بين الزمنين * 

المرتبة الولى والماضي البسيط يستخدم مع الحداث التي تقع في المرتبة الثانية أي ان
. الماضي التام يستخدم مع الحداث القدم مقارنةu بالحداث الخرى 

- I had done my homework , I went to the cinema . 

فأن الجملة التي تأتي بعدها تعتبر حدث اول في ( beforeاو  after) عندما تلحظ - 
. لذلك يستخدم الماضي التام . اغلب الحيان وينبغي لنا التأكد من المعنى 

After I had done my homework , I went to the cinema . 
فأن الجملة التي تأتي بعدها تعتبر حدث اول لذلك ( becauseاو  so) عندما نلحظ - 

. يستخدم زمن الماضي التام 
We couldn’t get room because we hadn’t booked . 

 
              wasn’t                                                              had grown
                                             had built
               
                           looked                                                       had made
                                                 had closed 
                was                                                                    had become
                                                                had moved
                                                                                                        

                                                                                                       hadn’t planted 
                                                      was

D- Write about one of situations in exercise C , using the past
perfect  and  past  simple  . Write 100 to 120 words  .  Start  with
) Return , crime , surprise ( : 
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u زمن الماضي التام و الماضي البسيط  Cأكتب عن حالة واحدة في تمرين   أكتب. مستخدما
( :مفاجأة , جريمة , عودة ) ابدأ مع هذه المصطلحات  , 120الى  100من 
تخيل بأنك سافرت ومن ثم رجعت الى مسقط Dوكذلك تمرين  Cالمطلب في تمرين *

وضح الحالت التي تغيرت و وضح ما اذا تعرض منزلك. رأسك بعد عدة سنوات مضت 
. للسرقة وكيف عائلتك و اصدقائك نظموا لك مفاجأة 

- Return : I went back to my hometown for the first time in 15
years . It had changed a lot , there was many fantastic new
buildings like schools , sport centres and markets . There was also
a lot of gardens and trees at side of the main road . In fact , my
hometown was very attractive . 

u  15انا عدت الى مسقط رأسي لول مرة منذ : العودة -  ,مسقط اسي تغير كثيراu . عاما
هنالك. مراكز الرياضة و السواق , هنالك الكثير من المباني الجميلة الرائعة كالمدارس 

u الكثير من الحدائق و الشجار على جانب الطريق الرئيسي  مسقط, في الحقيقة . ايضا
. رأسي 

- Crime : I got home from school yesterday and something terrible
had happened . A thief had broken main door and entered my
house . A thief had stolen valuables like jewelleries , money and
other things . It was really bad day . 

انا وصلت الى المنزل بعد ان كنت في المدرسة يوم امس وشيء ما فضيع قد: الجريمة - 
سرق اللص الشياء الثمينة مثل. لص حطم الباب الرئيسية ودخل منزلي . حدث 

u يوم سيء . النقود و اشياء اخرى , المجوهرات  . انه كان حقا
  

- Surprise : I got home from the shops yesterday and found my
family had organized a surprise party for me . they had prepared
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a lot of things like cake , drinks and other things like balloons and
lights . A lot of guests were there . It was really fantastic surprise . 

انا وصلت الى منزلي بعد ان كنت في المحال التجارية يوم امس وجدت عائلتي: المفاجأة - 
هيأوا الكثير من الشياء مثلu الكيك و المشروبات وأشياء. قد نظموا حفلة مفاجأة لي 

u مفاجأة رائعة . الكثير من الضيوف كانوا هناك . اخرى مثل البالونات و الضواء  .انها حقا

UNIT FIVE LESSON 6
" The atmosphere was really peaceful "

u هادئ " " كان الجو حقا
- Travel magazine : مجلة السفر
My cousin and I have recently returned from a wonderful
fortnight in the Tunisian Kerkennah Islands . It was a package
deal and cost us £ 180 . This included the flight from London to
Sfax , bus transfers to and from Sfax airport and the ferry to and
from the islands . The accommodation was in a three-star hotel
with breakfast and dinner every day . The cost even included
entertainment in the evenings . I couldn’t believe how cheap it
was!

.ابن عمي وأنا في الونة الخيرة رجعنا من اسبوعين رائعين في جزر القرقنة التونسية 
حافلة, وشملت هذه الرحلة من لندن الى صفاقس , باوند  180كانت صفقة شاملة كلفتنا 

التكلفة تشمل. من والى الجزيرة  لكل يوم ( قارب ) نقل من و الى مطر صفاقس و العبارة 
. انا لم استطع ان اصدق كم كان ذلك رخيص . حتى وسائل الترفيه في المسيات 

From Sfax airport , we were taken to the ferry port . Where we
boarded a rather old ferry ! It took us across to the islands , which
looked really beautiful in the evening sun . We were  delighted that
our hotel overlooked the beach and was just a short walk away .
Although not very luxurious , it was a really pleasant two-storey
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building that was set in an attractive garden with its own
swimming pool and tennis courts . Our room had its own private
bathroom and balcony with a spectacular view of the calm , blue
Mediterranean Sea . The atmosphere was really peaceful – that's
what I really liked . 

حيث اننا على متن العبارة بدلu من عبر, اقتادونا الى ميناء العبارات , من مطار صفاقس 
u جميلة في شمس السماء  كنا سعداء بأن فندقنا( . وقت الغروب ) الجزيرة والتي تبدو حقا

بالرغم من انها لم. يشرف على الشاطئ وكان على بعد مسافة قصيرة سيراu على القدام 
 uجذاب مؤلف من طابقين والذي يبدأ بحدقة جذابة مع بركة. تكن فاخرة جدا u كان المبنى حقا

كنا نملك غرفة حمام خاص بنا وشرفة مع منظر رائع. سباحة خاصة وملعب تنس 
u هادئ . البحر المتوسط ذو اللون الزرق , للتهدئة  u أحبه . الجو كان حقا . هذا ما انا حقا

The food was exceptionally good . There was a self-service buffet
in the dining room with a variety of dishes. both regional and
international . You could eat as much as you wanted! Breakfast
consisted of fruit, cereal, eggs, cakes, bread, honey, olives and
cheese . There was a different selection of dishes for supper every
night and there was a lot of great seafood . I loved the octopus,
which is a speciality in Kerkennah . 

مع مجموعة خدمة الطعام الذاتية في غرفة الطعام هناك .الطعام كان جيد بشكل استثنائي 
يتكون !اردت  يمكن تناول قدر ما. الدولي على الصعيدين القليمي و .الطباق  منوعة من

هناك اختيار كان. الجبن زيتون و,عسل ,خبز ,كعك ,بيض ,  باقوليات,الفاكهة  من الفطار
المأكولت البحرية الكثير من، وكان هناك كل ليلة لتناول العشاء من الطباق مختلف

.قرقنة في يتواجد خصوصا الذي و الخطبوط أحب أنا.  الشهيرة
We weren't bored for a moment. One day we hired a taxi and went
on a tour of the island. We saw the villages where the fishermen
catch octopus in clay pots . Another day we went for a camel ride
on the beach, and we even hired surfboards from the hotel and
learnt to windsurf . We also went for a ride in a donkey cart and
toured some villages . What really impressed me was the
hospitality of the local people . Several islanders invited us into
their homes for mint tea and cakes. We also took the ferry back to
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the mainland to see the magnificent Roman theatre at El Jem.
Something else that we really enjoyed was the free entertainment
in the hotel after supper . One evening a fakir and his team gave
an incredible display of lying on a bed of nails and glass, walking
over hot coals. breathing fire and letting scorpions walk all over
their faces . We shall certainly never forget that holiday.
Anna Johnson, Reading, Berkshire 

في جولة سياحية في وذهبنا سيارة أجرة استأجرنا اليام احد. ولو للحظة بالملل شعرلم ن
اليوم. الواني الفخارية في الخطبوط الصيادين يصطادون حيث القرى شاهدنا .الجزيرة

من الواح التزلج على الماء استأجرنا نحن على الشاطئ، الجمل لركوب ذهبنا ,الخر
بعض وتجولنا عربة يسحبها الحمار لركوب أيضا ذهبنا. ركوب المواجتعلمنا و الفندق
 اوطــانهم إلى عدة جزر دعتنـــا. السكان المحليين كرم ضيافة هو أعجبني حقا ما .القرى

H أيضا اخذناوقد  .والكعك بالنعناع لتناول الشاي لرؤية الى اليابسة العبارة مرة اخرىا
H استمتعنا نحن. الجم في الرائع المسرح الروماني بعد في الفندق بالترفيه المجاني حقا

اضطجعوا على عرض ل يصدق قدمواهL وفريقه في احدى المسيات شخص فقير. العشاء
السير في للعقاربالسماح و تنفس النار. الجمر على، المشي والزجاج من المسامير سرير

H تلك بالتأكيد نحن .وجوههم جميع أنحاء .العطلة سوف لن ننسى مطلقا
بيركشاير , قراءة , آنا جونسون 

- Scan the text about a holiday in Tunisia . Find one piece of
information about each of the following :

: جد عينة واحدة من المعلومات عن كل ما يأتي . تصفح النص حول عطلة في تونس - 
1- The journey : It was from London to Sfax .

. الرحلة كانت من لندن الى صفاقس :  الرحلة -1
2- The hotel : It was over locked the beach and was just a short
walk away .

. الفندق يشرف على الشاطئ وهو على بعد مسافة قصيرة سيراu على القدام :  الفندق -2
3- The food : It was exceptionally good , both regional and
international , you could eat as much as you want .

على الصعيدين القليمي و الدولي يمكنك, الطعام كان جيد بشكل استثنائي :  الطعام -3
.   تناول قدر ما اردت 

4- Activities : 
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  - They went to the Roman theatre .
  - They went on a donkey cart ride .
  - They learnt to windsurf , etc. 

:  النشطة -4
.ذهبوا الى المسرح الروماني -   
.ركبوا عربة يسحبها الحمار -   
. تعلموا ركوب المواج الى آخره -   

A : Scan the text on page 49 of the Student's Book to find the
answers to these questions :

:في كتاب الطالب وجد جواب لهذه السئلة  49تصفح النص صفحة 
1- Where did Anna and her cousin go on holiday ?   Kerkennah Islands . 

جزر قرقنة                                     أين آنا وابن عمها ذهبوا في العطلة ؟              
2- How long did they stay ?                                                           Two weeks .

اسبوعين                                                                    كم طول المدة التي مكثوها ؟           
3- How much did it cost ?                                                                       £ 180 . 

باوند                                                                                 كم تكلفة الرحلة ؟   180     
4- What was the name of the nearest airport to the islands ?           Sfax . 

صفاقس                                       ما هو اسم اقرب مطار الى الجزر ؟       
5- What sport facilities were there at the hotel ? Swimming pool, Tennis courts . 

ملعب تنس                            ما هي الوسائل الرياضية في الفندق ؟ , حوض سباحة 
6- What was the local seafood speciality ?                                      octopus .  

الخطبوط                                                ما هو تخصص المأكولت البحرية المحلية ؟           
7- Where did they go by taxi ?                                   On a tour of the island . 

بجولة سياحية للجزيرة                                              اين ذهبوا بواسطة سيارة الجرة ؟     
B : Read the text carefully and answer these questions : 

   :اقرأ النص بعناية واجب هذه السئلة                                       
1- What did the cost of the holiday include ? 
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                 ماذا تكلفة العطلة تشتمل ؟  
  - Flight, accommodation, transfers, breakfast, dinner and entertainment . 

. عشاء و تسلية , افطار , نقل , اقامة , طيران                                
2- How far from the beach was the hotel ? 
          كم يبعد الساحل عن الفندق ؟      
  - Very close / a short walk . 
على بعد مسافة قصيرة سيراu على القدام, جداu قريب    .    
3- What did Anna really like about the hotel ? 
u تحب بشأن الفندق ؟                 ماذا آنا حقا
  -  The peaceful atmosphere .
           . الجو الهادئ      
4- Name three activities Anna and her cousin did during the day . 
ارحلة) سمي ثلث انشطة الى آنا وابن عمها خلل اليوم        ( .          
  - They went to the Roman theatre , they went on a donkey cart ride , they
learnt to windsurf , they toured the island in taxi , they went for a camel
ride .  

ذهبوا بجولت, تعلموا ركوب المواج , ركبوا عربة يسحبها حمار , ذهبوا الى المسرح الروماني 
.ركبوا الجمال , سياحية الى الجزر بواسطة سيارة الجرة 

5- What did they do when they didn’t go out in the evening ? 
                ماذا يفعلون عندما ل يخرجون في المساء ؟      
  - They watched the free entertainment at hotel . 
   . يشاهدون وسائل التسلية المجانية في الفندق        
C : Find words in the text that mean the following : 
  : جد الكلمات في النص و التي هي مشابهة بالتالي        
1- about that transports people and goods .   ferry العبارة
2- extremely comfortable .  luxurious  مريح للغاية) مولع بالترف  (
3- something which is wonderful to look at . spectacular مذهل او مثير
4- something special to a locality .  specialty تخصص 
5- a fine welcome .  hospitality ضيافة
6- a show / performance . display  عرض 

F : Now write a brief description of the holiday . Write your
description write 100 to 120 words : 
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: كلمة  120الى  100اكتب وصفك من . أكتب موجز لوصف عطلة 
One day , I and my friends went to spend wonderful holiday in Ko
lipe island which located in southern Thailand , it is one of
favourite places in the world . We stayed in large hotel , the service
was really good . we liked this island very much because it's
teeming with life . we went hiking , there were a lots of wildlife to
spy on . There were also many entertainment in the evenings , so
we had really good time , personally , the best thing was visiting
the national park , the worst thing , the weather was rather hot ,
but every thing there , food , transportation and accommodation
etc were cheap and fantastic at the same time . Finally , we spent
good holiday in this beautiful island . 

التي تقع يبي لجزيرة كو في عطلة رائعة الى قضاء ذهبناأصدقائي و، أنا في احد اليام 
، الخدمةفندق كبير مكثنا في. في العالم من افضل الماكنهي واحدة . جنوب تايلند في

،للسير لمسافات بعيدة ذهبنا .بالحياة تعج لنها هذه الجزيرة نحن نود .H جيدةحقاكانت 
H الكثير من هناك. لكتشاف اسرار عنها الكثير من الحيوانات البريةهناك  وسائل أيضا

H قضيناالمسيات الترفيه في كان زيارة أفضل شيءH، شخصيا جيد ،  وقتا، نحن حقا
,، الطعام، النقل شيء هناك كل نوعا ما سيء لكنالجو ,  أسوأ شيء، الحديقة الوطنية

في عطلة جيدةH، نحن قضينا أخيرا. في نفس الوقت ورائع رخيص الى آخره كان القامة
.هذه الجزيرة الرائعة

UNIT FIVE LESSON 7
Relative Clauses : الجمل الوصلية

u نربط جملتين بضمائر الوصل  who , whom , which , that , whose) احيانا
where )  الجملة التي تبدأ بأحد ضمائر الوصل هي الجملة. ونكون منهما جملة واحدة
:  والجملة الوصلية على نوعين  ( Relative Clauses)الوصلية 

1- Defining relative clause : ) D. ( وهي الجملة التي تحمل معلومات الساسية
2- Non-defining relative clause : ) ND. (  وهي الجملة التي تحمل معلومات  

                                                                                       اضافية الى المعلومات الساسية      

1566th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي                



: كيفية استخدام ضمائر الوصل 
 .اذا سبق الفراغ اسم عاقل وجاء بعد الفراغ فعل   who)) تستخدم ( 1

- The man who lives next door has just bought a private jet . 
اذا سبق الفراغ اسم غير عاقل سواء كان هذا السم غير ( which / that) تستخدم ( 2

. عاقل فاعل او مفعول به 
- The bike which / that I borrowed yesterday is blue . 
- He read the letter which / that you gave him .

. اذا سبق الفراغ اسم مكان  where) ) تستخدم ( 3
- The café where I work sells the best ice-cream . 

اذا سبق الفراغ اسم عاقل وبع الفراغ اسم عاقل او غير عاقل whose) ) تستخدم ( 4
. يمتلكه ذلك السم العاقل 

- The girl whose bike I borrowed yesterday is called Layla . 
( .اسم او ضميره ) اذا سبق الفراغ اسم عاقل وبعد الفراغ فاعل  ( whom) تستخدم ( 5

- 

:- كيفية ربط ضمائر الوصل بجملتين لتكوين جملة واحدة

.يجب ملحظة موقع اسم الجملة الولى * 
بمعنى اخر, اذا وقع اسم الجملة الولى في بداية الجملة سيحدث قطع في الجملة الولى  -1
نضع اسم الجملة الولى في البداية ثم ضمير الوصل ومن ثم الجملة الثانية مع حذف) 

( . فاعلها وبعد ذلك تكملة الجملة الولى مع وضع فواصل قبل وبعد الجملة الوصلية 

- The pupil is my cousin . He won the prize . 
- The pupil , who won the prize , is my cousin . 

اذا وقع اسم الجملة الولى في نهاية الجملة او الجزء النهائي منها بهذه الحالة ل يحدث -2
توضع الجملة الولى كما هي ومن ثم ضمير الوصل) بمعنى اخر , قطع في الجملة الولى 

( .  وبعد ذلك الجملة الثانية بعد حذف فاعلها وبدون وضع أي فواصل 

- That is the cat . It drank the milk . 
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تكملة الجملة الولى, الجملة الثانية بعد حذف فاعلها + ضمير الوصل , اسم الجملة الولى   .  
  

الجملة الثانية بعد حذف فاعلها+ ضمير الوصل + الجملة الولى   .  
  



- That is the cat which / that drank the milk . ) D (
Now do exercise in the Activity Book : انجز الن التمارين في كتاب النشاط
B- Combine these sentences with ) who , that , where ( defining
relative clauses :

: لتكوين جمل وصلية  (who , that , where) اربط هذه الجمل بـ  
1- I spoke to a lady on the phone . She told me call back later . 
- The lady , who I spoke to on phone , told me to call back later .
2- They've knocked down the restaurant . we had a meal there last
year . 
- They've knocked down the restaurant where we had a meal there
last year . 
3- I always go to that garage for repairs . It was closed today . 
- The garage , that / where I always go to for repairs , was closed
today . 
4- His car has broken down . He bought it last month . 
- His car , that bought last month , has broken down .

5- The book was missing . It has the information I wanted . 
-  The book , that has the information I wanted , was missing . 
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 اكمل الجمل ما بين القوسين وضع فارزة  
                             ,   where 

                 , which      

                                , who                           ,                           

                    , whose                                        

                 , whose                                                             ,

الجملة ما بين القوسين تعتبر جملة وصلية. استخدم ضمير الوصل الصحيح لتكوين جملة 

1- The hotel has a swimming pool . ) It is very big ( 
- The hotel , that / which is very big , has a swimming pool . 
- The hotel has a swimming pool which / that is very big . 
2- Salwa wants to be an interpreter ) she speaks three languages (
- Salwa , who speaks three languages , wants to be an interpreter . 
3- Bashir is going to buy a car very soon . ) He passed his driving
test last week ( . 
- Bashir , who passed his driving test last week , is going to buy a
car very soon . 

UNIT FIVE LESSON 8
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Write essay about " The Future of tourism in Iraq " at least 100
words :  كلمة100على القل " مستقبل السياحة في العراق " اكتب مقالة عن
Iraq is old and of historical and religious sights , Iraq is full places
that deserve to be seen . First of all , tourism cities like : Ur ,
Babylon , Hatra and National Museum . 

العراق ممتلئ بالماكن التي تستحق, العراق هو ارض قديمة المعالم التاريخية و الدينية 
الحضر و المتحف, بابل , اور : المدن السياحية مثلu ( اولu ) قبل كل شيء . زيارتها 
. الوطني 

In addition to that , Iraq is full of many holy places like Najaf ,
Karbala , Samarra and Alkadhimiyah , millions of people visit
them . 

,كربلء , النجف : العراق ممتلئ بالعديد من الماكن المقدسة مثلu , إضافة الى ذلك 
. مليين من الناس يزورون هذه الماكن , سامراء و الكاظمية 

Don’t forget the attractive region in the north , Tigris and
Euphrates rivers and the lovely sight of Shatt Al-Arab . In my
opinion , the tourism in Iraq will develop if the Iraqi government
pays well attention of these historical and religious sights .   

نهري دجلة و الفرات و النضرة الجميلة لشط العرب, ل تنسى المنطقة الجذابة في الشمال 
السياحة في العراق ستتطور اذا الحكومة العراقية تولى اهتماما, في رأيي . في الجنوب 

.  جيداu بهذه المعالم التاريخية و الدينية 

UNIT FIVE LESSON 9 
A- Write the compound nouns for the following definitions : 
        اكتب أسماء مركبة لهذه التعاريف
1- If you lose this , you can't get on an airplane .  boarding card 
ل يمكنك الصعود على متن الطائرة           بطاقة الصعود الى الطائرة, اذا فقدت هذه          
2- You can have a winter holiday here .                ski resort 
      يمكنك الحصول على عطلة الشتاء هنا                    منتجع للتزلج          
3- A luxurious place to stay .                                  five-star hotel 
فندق خمس نجوم(                                            القامة ) مكان فاخر للبقاء       
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4- A place to stay where you cook your own food .   self-catering apartment 
ضيافة ذاتية المصدر                    مكان للقامة حيث يمكنك طهي الطعام الخاص بك          
5- Hotels will often give you this if you're going on a full-day excursion .
u تعطيك هذه اذا كنت تريد الذهاب في رحلة لمدة يوم كامل         الفنادق التي غالبا
                                                                             Packed lunch  رزمة غداء
6- This protects you when you are driving or flying .    seat belt 
برحلة جوية) او تحلق ( سيارة ) حزام المان            هذا يحميك عندما تقود            (

 اختر التصاف الصحيح       
                                                                 _____

.      حزام مقعدك ( تعلق ) ترفق /  تربطعليك ان , عندما تقلع الطائرة -1
                                      ____

.  العبارة تكون على متن/ لعبور النهر عليك ان تبحر -2
                                                          ______

.  على مدار العام تقوم بعمليات تجارية/ العبارة تعمل -3
         _________

.   توقعاتي/ العطلة تماماu حققت رغباتي -4
                                                           ________

u بأنها كانت افضل عطلة في أي وقت مضى /   بصراحةاستطيع ان اقول-5  .على الطلق تماما
                                                      ________

6-  uجدا uبكل الوسائل الترفيهية تماما/ ستمتعنا كثيرا u .

 استخدم نهايات صحيحة لتكوين صفات من هذه السماء و الفعال
                           attractive جذاب                                                   exciting الثارة

                           luxurious فخم                                                    colourful  ملون  
                          wonderful رائع                                                   spectacular مدهش 

                             peaceful هادئ او سلمي                                    delightful سار جدا!  مفرح 
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أكمل الجمل من خلل وضع الفعل ما بين 
 (since , for) ثم ضع خط تحت البديل الصحيح . القوسين في زمن المضارع البسيط التام 

Have you worked here

have had
haven't  seen

has been

has lived

hasn’t  known

_____

_____

___

___

___

_____

مضارع بسيط تام او مضارع تام مستمر, ضع الفعل الى الزمن الصحيح 

has dropped

has been sleeping
Have you ever slept

  has he gone
     have lost     Have you seen

    have you been waiting

     has she been staying
    have been painting     haven’t  finished
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أكمل الجمل بضمائر الوصل الصحيحة وأضف الفارزة 
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ضع الفعال في القواس الى الشكل الصحيح ماضي بسيط او ماضي تام لكمال الجمل  
met

arrived was

hadn’t changed

had gone
had spoken left
arrived discovered
had changed

    went had organized

, which

 who

, who
, whose

, which

that

, where , 

, 

, 
, 

, 
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اختر الكلمات الصحيحة لكل جملة 
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UNIT FIVE LESSON 10
Why are holidays so important ? مهمة uلماذا العطل جدا
 

A  Today it is more important than ever to ensure that we take
enough breaks and holidays . Life is so fast and we spend such a
large part of our time working hard that we really need to take
sufficient time out . If we don’t , the pressure of life can affect both
our physical and mental health . 

اوقات الراحة و ما يكفي من نأخذ من أي وقت آخر لضمان بأن الكثر أهمية اليوم هو 
في العمل الشاق اوقاتنا جزءا كبيرا من ونحن نقضي هذااH سريعة جدا الحياة .العطل 
ضغوط الحياة ، إذا لم نفعل ذلك. للذهاب الى الخارج  وقت كافي نحتاجهL لخذ حقا والذي

 .الجسدية والعقلية صحتنا تؤثر على كل من يمكن أن
 B   The stress of modern life can cause severe problems . It can
cause high blood pressure , which can then cause strokes and heart
attacks . It also has an effect on our minds . If we are always on
the move , we don’t always notice how far we push our bodies . We
don’t eat regular meals , we don’t get enough sleep and our free
time is often interrupted by phone calls . The human body cannot
continue like this indefinitely . Both brain and body need a break .
If we push them too far , they will eventually let us down .         

الذي يمكن أن يسبب ارتفاع, ضغوط الحياة الحديثة يمكن أن تسبب العديد من مشاكل 
H على.  ضغط الدم ، مما يؤدي الى احداث سكتات دماغية ونوبات قلبية والذي يؤثر ايضا

H نلحظ الى أي مدى ندفع أجسامنا . عقولنا  H على هذه الخطوة ، ليس دائما .إذا نحن دائما
نحن ل نتناول وجبات منتظمة ، لم نحصل على النوم الكافــي من النوم ، و وقت فراغنـــا

H متقطع من خلل المكالمات الهاتفية( استراحتنا )  جسم النسان ل يمكن ان يستمر. غالبا
تحتاج الى وقت( الذكر و النثى ) من هذا القبيل كلتا الجسمين . إلى أجل غير مسمى

.بعيداH، سيتيح في نهاية المطاف بنا الى السفل ( اجسامنا ) إذا كان لنا ان ندفعهم . راحة 
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تصفح النص
وأوصل العناوين بالفقرات الصحيحة 

B
E
D

A
C



 C  The are more and more workaholics , these days who think
that their work is too important to leave in the hands of others .
These people cannot bear to be away from the office for more than
a few hours . They put off taking holidays or breaks because there
is always another deadline or another deal around the corner .
They often discover too late that there is more to life than work .  

أن بالذين يعتقدون، في هذه اليام من " الذين يحبون العمل " المزيد والمزيد من هنالك 
ل يمكن أن هؤلء الناس. أيادي الخرين الى( هذه العمال ) ترك جداH مهمة لي اعمالهم
و أخذ العطل اجلوا .بضع ساعات لكثر من بعيدين عن المكتب أن يكونوا يتحملوا

H ما. قاب قوسين أو أدنى صفقة أخرى مهلة أو لن هناك دائما الجازات يكتشفون وغالبا
 .العمل  في الحياة من هناك ما هو أكثر أن بعد فوات الوان

 D  People like this risk hurting not only their health but their
personal relationships too . Everyone needs to spend time with
family or friends , and this time needs to be more than the
occasional snatched hour here or there . People who are close to us
need to know that we care about them . Giving them a significant
amount of our time is how we show this . Holiday time can give us
this opportunity . 

كل .أيضا علقاتهم الشخصية ولكن صحتهم يضرون ليس فقط هذا الخطر مثل الناس
هذا الوقت من الضروريو أصدقائهL، مع عائلةL أو ان يقضي بعض الوقت شخص يحتاج
هنا و ساعة( الرتياح قليلH ) الستواء  الحين و الحين الخر أكثر من يجب أن يكون

قدر كبير من منحهم. نهتم بهم أننا بحاجة إلى معرفة قريبون منا الناس الذين هم .هناك
.هذه الفرصة يمكن أن تمنحنا فترة العطل .هذا  نظهر لدينا و كيف وقتنا

 E  Holidays are important for every one , not just the
businessman . We all need a change of scene and a change of pace .
We need to relax and take our minds off work , school , the house
or whatever problems are worrying us at the time . It doesn’t
matter whether we choose to spend this time lying on a beach ,
trekking through rain forests or sightseeing . What is important is
the change . A change of routine often helps us to look at our own
lives in a different ways . Holidays are vital to our general
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wellbeing . And leaving the mobile phone switched off . That is
vital too !  

المشهد تغيير جميعا نحتاج إلى نحن. لرجال العمال فقط، ليس لكل شخص مهمة العطل
المدارس،، بالتوقف عن العمل عقولنا السترخاء وتعود نحن بحاجة إلى. تيرتهL وتغيير و
علينا أن ما إذا كان ل يهم .في هذا الوقت لنا للقلق مثيرة المشاكل أو مهما كانت المنازل
أو الغابات المطيرة من خلل، الرتحال الشاطئ ملقاة على هذا الوقت لقضاء نختار

يساعدنا على ما من الروتين كثيرا تغيير المهم ؟ الما هو التغيير. لمشاهدة معالم المدينة
.لرفاهية بصورة عامة امر حيوي ل العطل هي. بطريقة مختلفة في الحياة أن ننظر إلى

H  يعتبر امر حيوي .مغلقا الهاتف المحمولترك و  !ايضا
Answer the following questions : اجب السئلة التالية
1- What would happen if people do not take enough breaks and
holidays ?  ماذا يحدث اذا الناس لم يأخذوا قسط كافي من الراحة و العطل ؟
- The pressure of life can affect both our physical and mental
health . ضغط الحياة يمكن ان يسبب مشاكل صحية . 
2- What can high blood pressure cause ?ماذا يمكن ان يسبب ارتفاع ضغط الدم
- It can cause strokes and heart attacks and it is also has affect on
our minds . يؤثر على عقولنا u  يمكن ان يسبب سكتات دماغية ونوبات قلبية وايضا
3- How can we make our holidays vital ?كيف يمكننا ان نجعل عطلنا حيوية
 -We can make our holidays vital by changing the scene , relaxing ,
take our minds off works and stop thinking about problems . 

توقف عقولنا عن العمل, السترخاء , يمكننا ان نجعل عطلنا حيوية من خلل تغيير المشهد 
. و التفكير بالمشاكل 

4- Why do the brain and the body need a break ? 
لماذا العقل و الجسم يحتاج الى وقت راحة ؟     
- They need to break because they will eventually let us down . 
 . يحتاجا الى وقت راحة لنهما سيتاح بهما في نهاية المطاف الى السفل   
5- Holidays time can give us the opportunity / chance to stop
thinking about our problems who are close to us . 

 من الناس الذين قريبونللتوقف عن التفكير بمشاكلنااوقات العطل يمكن ان تمنحنا فرصة 
. منا 

6- Our families and friends feel that we care about them when we
give them a significant amount of our time ) at least an hour ( . 
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  على  )   نمنحهم قد كبير من وقتنا عوائنا و اصدقائنا يشعرون بأننا مهتمون بهم عندما نحن 
 .   (  القل ساعة 

7- Workaholics are those people who they don’t think other people
can do their work . 

ناس ل يعتقدون بان الشخاص الخرين يمكن ان ينجزواالشخاص الذين يحبون العمل هم 
.  اعمالهم

8- Some people do not take holidays because they don’t think
other people can do their work . 

.   لنهم ل يعتقدون الناس الخرين يمكن ان يعملوا اعمالهمبعض الناس ل يأخذوا عطل 
9- Some people find out too late that work is not the only thing in
life . 

.  العمل ليس هو الشيء الوحيد في الحياةبعض الناس اكتشفوا في وقت متأخر جداu بان 
10- Explain how breaks and holidays are important to our health
and personal relationships : 

: وضح كيف اوقات الراحة و العطل مهمة لصحتنا وعلقاتنا الشخصية 
1( Life is fast and most people spend a lot of time working . 

. الحياة جداu سريعة ومعظم الناس يقضون الكثير من الوقت في العمل ( 1
2( The stress of life and work in particular can cause health
problems . 

. ضغوط الحياة و العمل بصفة خاصة يمكن ان يسبب مشاكل صحية ( 2
3( Every one , including people who work , need a change of scene
and pace of life ; both brain and body need a break . 

من الضروري ان يغيروا المشهد و, بما في ذلك الشخاص الذين يعملون , الجميع ( 3
. كل الدماغ و الجسم بحاجة الى الستراحة , وتيرة الحياة 

C / Find words or phrases in the text that mean : 
جد كلمات او عبارات في النص تعطي نفس المعنى                                       

1(making certain = ensure ضمان
2( forever = indefinitely  الى البد) الى اجل غير مسمى  (
3(a time limit = deadline مهلة او وقت غير محدد
4(about to happy = around the corner على وشك الحدوث
5( taken quickly = snatched  انتزع/ استولى  
6(health = wellbeing رفاهية او صحة 

167th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي               



)7 very important = vital مهم uحيوي او جدا  

UNIT SIX LESSON 1
What does it all mean ماذا يعني كل هذا

- Bank statement كشف حساب مصرفي
    Match the words and the definitions اوصل الكلمات بالتعاريف

1 bank statement        a( money that you put in your bank account 
      كشف حساب بنكي                    الموال التي وضعت في حسابك المصرفي
2 account number      b( paper that tells you about what happened
 to your bank account in the past month                      رقم الحساب    
صيغة تخبرك عن ما يحدث لحسابك المصرفي خلل الشهر الماضي                            
3 balance                     c( the number that is used to identify your 
الرقم الذي يستخدم لتحديد رقم حسابك account                             موازنة   
4 transaction               d( money taken out of your account     صفقة

الموال المقتطعة من حسابك(               عملية تجارية)           
5 withdrawal               e( the total amount of money in your account
المبلغ الجمالي للموال في البنك الذي تتعامل معه(                 المسحوبات)سحب    
6 deposit                       f( activity in your bank account 
نشاط في البنك الذي تتعامل معه                        الوديعة او التأمين   

      Complete the following sentences with a non-defining relative
clause from the box . Put commas where necessary : اكمل الجمل

: ضع الفاصلة عند الضرورة . التالية مع العبارات او الجمل بالعبارات الوصلية من الصندوق  

1. Your bank statement , which you'll get every month , is very
important . 
2. Aziz , who is Rami's brother , is very helpful . 
3. The mall , where I sometimes buy clothes , has fabulous shops . 
4. The computer games , which I play yesterday for the first time ,
are really great . 
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A
b

c

e

f

d

a

B

which is in the column on the right           which I deposited on the 10th 
who is Rami's brother                               where I sometimes buy clothes 
which you'll get every month           which I played yesterday for the first time



5. Don’t forget to check yor bank balance , which is the column on
the right . 
6. The cheque , which I deposited on the 10th , was for 450 pounds .

       Complete the definitions : أكمل التعاريف
1. Bank card : A piece of plastic you can use to pay for things or
get money in the street . 
2. ATM : Somewhere you can get money using a bank card . 
3. PIN : A secret number you can use with a bank card to stop
others using it . 
4. Cheque : A piece of paper you can use to pay things . 
5. Credit Card : A piece of plastic you can use to buy things and
pay for them later . 

الشياء او لدفع ثمن قطعة من البلستك التي يمكن استخدامها: بطاقة مصرفية  -1
. الحصول على المال في الشارع 

. باستخدام بطاقة البنك  الحصول على المال في مكان ما يمكنك: ماكنة الصراف اللي  -2
لمنع الخرين من البطاقة المصرفية رقم سري يمكنك استعماله مع: الرمز السري  -3

. استخدامه 
.   ثمن الشياء  لدفع يمكنك استخدامها الورققطعة من( : صك ) شيك  -4
 ثمنها في ودفع التي يمكنك استخدامها لشراء الشياء البلستكقطعة من: بطاقة ائتمان  -5

. وقت لحق 
Q / Complete the paragraph with words from the lesson :  
                                   اكمل الفقرة بكلمات من الدرس      
I opened a bank account last month . Now I've got a bank card
which I can use to get money out of the ATM / account .
Yesterday , I made a withdrawal of 12,000 Iraqi dinars to go to the
cinema and buy some juice . I need remember  to write down how
much I spend- it's easy to spend too much money ! I should get a
bank statement very soon , which will show me how much money
I've still got in my account . I haven't got a credit card yet , so I
pay for everything by cash or by cheque .  

يمكنني التي و   بطاقة مصرفية   حصلت على الن .الشهر الماضي حساب مصرفي فتحت
12،000  مبلغسحبت أمس، .  حساب     /     الصراف اللي المال من استخدامها للحصول على
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تذكرامن الضروري لي ان  .العصيرشراء بعض ول إلى السينما للذهاب دينار عراقي
احصل على  أنينبغي لي!تنفق الكثير من الموالمن السهل أن  -انفق كم كنت لكتابة

امتلكه في  ازال لكم من المال الذي سيبين لي، في وقت قريب جدا كشف حساب بنكي
بشيك أو نقدا كل شيء يمكنني دفع ثمن، لذلك حتى الن بطاقة ائتمان لست املك. حسابي

 .(صك ) 

UNIT SIX LESSON 2
Which account should I get

أي حساب مصرفي ينبغي لي ان احصل
- Read the information about bank accounts . Use the glossary in
the middle of the page to help you . Then do exercise A in the
Activity Book : 

في( المرادفات ) استخدم قاموس المصطلحات . اقرأ المعلومات حول الحسابات المصرفية 
: في كتاب النشاط  Aثم انجز تمرين  . منتصف الصفحة لمساعدتك 

1- CCB children's account : حساب البنك للطفال                       
  - For children under 17 .                سنة 17للطفال دون سن             
  - Start saving for your future.                 بدأ التوفير لمستقبلك 
2- CCB current account :                          حساب البنك الجاري 
  - Free cheque book .                                 دفتر شيكات مجانا
  - Free ATM card .                                    بطاقة الصراف اللي مجانا
  - Monthly bank statement .                      البيانات المصرفية الشهرية
   - Minimum balance 20,000 Iraqi             20,000الحد الدنى للموازنة
     Dinars or will pay fee of 10,000              دينار عراقي او ستدفع اجرة 
     Iraqi dinars per month .                     10,000. دينار عراقي لكل شهر
   - Overdraft facilities .                               بدون( الموال ) وسائل سحب
رصيد
3- CCB saving account :               حساب البنك للتوفير   
  - Free ATM card                           بطاقة الصراف اللي المجانية 
  - Monthly bank statements           البيانات المصرفية الشهرية  
4- CCB university student account              حساب البنك لطالب الجامعة
  - Free cheque book .                 دفتر شيكات مجانا 
  - Free ATM card .                    بطاقة الصراف اللي مجانا
  - Monthly bank statements           البيانات المصرفية الشهرية  
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  - No minimum balance                   ل يوجد حد ادنى للموازنة
  - 50 ٪ off credit card fee                 خمسون بالمائة اجر بطاقة الئتمان 

Glossary :
المرادفات) مصطلحات القاموس   (

1- Overdraft facilities : ability to use more money than you have in
your account . 

القدرة على استخدام المزيد من المال مما لديك في: وسائل سحب الموال بدون رصيد  -1
. حسابك في الوقت الحالي 

2- Minimum balance : smallest amount of money you can have in
your account without paying bank charges . 

اصغر  مبلغ من المال يمكن ان يكون في حسابك دون الرسوم: الحد الدنى للموازنة  -2
. المصرفية 

3- ATM ) Automated Teller Machine ( : a machine you can
withdraw cash from . 

.الماكنة التي تمكنك من سحب النقود نقداu : ماكنة الصراف اللي  -3
4- Credit card fee : money you pay the bank every year if you
have a credit card . 
       Read the information on page 55 of the Student's Book .
Answer the questions : 
1- Which account is best if you want to save money to buy
something expensive ? 

أي حساب هو الفضل اذا اردت توفير النقود لشراء شيء مكلف ؟  -1
A savings account . حساب التوفير
2- Which account can you get if you are 16 ?

عشر سنة من العمر ؟  16أي حساب يمكنك الحصول عليه اذا كنت بالغ  -2
A children's account . حساب الطفال
3- Which account requires a minimum balance ? 

؟( الموال ) أي حساب يتطلب الحد الدنى للرصيد  -3
A current account .  الحساب الجاري
4- If you think you might need to spend more money than you
have in your account , which account should you get ? 
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اذا تعتقد بأنك قد تحتاج انفاق المزيد من الموال مما لديك في حسابك ؟ -4
A current account .  الحساب الجاري
5- Which account can you get only if you are at university ? 

أي حساب يمكنك الحصول عليه اذا انت في الجامعة ؟  -5
A university student account . حساب طالب الجامعة

       Match the verbs and nouns to make collections : 
         أوصل الفعال و السماء لتكوين كلمات منتظمة
1- open افتح                         a- 5 million Iraqi dinars خمسة مليين دينار عراقي
2- pay ادفع                           b- interest فائدة
3- deposit تأمين                   c- a fee الجر
4- make تقديم                      d- an account حساب
5- maintain الحفاظ على        e-  a withdrawal المحسوبات
6- charge ثمن                     f- a minimum balance  الرصيد)الحد الدنى للموازنة ( 

Passive Voice : المبني للمجهول
يستخدم المبني للمجهول عندما ل نعرف او ل نحتاج الى معرفة من الشخص الذي قام-1

. بالحدث 
اقل اهمية( الشخص الذي قام بالحدث ) يستخدم المبني للمجهول عندما يكون الفاعل -2

+الفاعل   ) byبهذه الحالة يمكن اضافة الفاعل في نهاية الجملة مسبوق . من الحدث 
by )  لتكوين تأكيد اكثر للفاعل .The house was built in 1654

ولم يتم التركيز( وقت بناء البيت ) كما نلحظ في المثال اعله ت التركيز على الحدث -3
. على الفاعل وذلك لن الحدث اكثر اهمية من الفاعل 

. في حالة وجود ضروف زمنية او جمل وصلية توضع في نهاية الجمل -4
. يجب ان يوضع الفاعل قبل الضروف الزمنية  ( by+ الفاعل ) اذا استخدمت -5
والجمل … ( yesterday , last , ago , tomorrow)نقصد بالضروف الزمنية -6

 uالوصلية هي الجمل التي تبدأ بضمائر الوصل مثل ... (when , where ) ويكون
. لحظ الجملة الوصلية ادناه تحتها خط . موقها في منتصف الجملة 

The salesman was helping the customer when thief came into the
store .  

u  ( by+ الفاعل ) يكون استخدام -7 u وليس واجبا . اختياريا
يكون موقع المفعول به بعد الفعل الرئيسي ويكون موقع الفعل الرئيسي بعد الفاعل او-8

. يرجى النتباه من الممكن يكون المفعول به اكثر من كلمة . الفعل المساعد ان وجد 
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. يمكن تحديد الزمن من خلل الضروف الزمنية او الفعال الرئيسية او المساعدة -9

1- Present Simple Passive : المبني للمجهول بصيغة المضارع البسيط

        Tom cleans the house . 
- The house is cleaned . 
- The house is cleaned by Tom . 

2- Past Simple Passive : المبني المجهول بصيغة الماضي البسيط 

          Tom repaired the car .
- The car was repaired .
- The car was repaired by Tom . 

3- Future Simple Passive : المبني للمجهول بصيغة المستقبل

     Someone will finish the work by 5:00 p.m. 
    - The work will be finished by 5:00 p.m. 
4- Present Continuous Passive : المبني للمجهول بصيغة المضارع المستمر
    

    Right now , Sarah is writing the letter . 
- Right now , the letter is being written . 
- Right now , the letter is being written by Sarah . 
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احدى الضروف الزمنية او الجمل+    الفاعل   by + ت + .is / are / am + p.p +  مفعول به
                                                             الوصلية ان وجدت                اختياري

احدى الضروف الزمنية او الجمل+    الفاعل   by + ت + .was / were + p.p +  مفعول به
                                                          الوصلية ان وجدت                   اختياري

احدى الضروف الزمنية او الجمل+    الفاعل   by + ت + .will + be + p.p +  مفعول به
                                                       الوصلية ان وجدت                  اختياري

احدى الضروف الزمنية او+    الفاعل   by + ت + .is/are/am + being + p.p +  مفعول به
                                                                     الجمل الوصلية ان وجدت          اختياري



5- Past continuous Passive : المبني للمجهول بصيغة الماضي المستمر

The salesman was helping the customer when the thief came into
the store . 

- The customer was being helped when the thief came into the
store . 

- The customer was being helped by the salesman when the thief
came into the store . 

6- Present Perfect Passive : المبني للمجهول بصيغة المضارع التام
     

Many tourists have visited that castle . 
- That castle has been visited .
- That castle has been visited by many tourists . 

7- Past Perfect Passive : المبني للمجهول بصيغة الماضي التام

George had repaired many cars before he received his
mechanic's license . 
- Many cars had been repaired before he received his

mechanic's license . 
- Many cars had been repaired by George before he received his

mechanic's license . 
Unscramble the words to make passive sentences : 

1-Somebody stole my wallet last week . ) wallet week was My
last stolen ( 

- My wallet was stolen last week . 
2- Somebody robbed the bank yesterday . ) was The yesterday
bank robbed ( 
- The bank was robbed yesterday . 

احدى الضروف الزمنية او+    الفاعل   by + ت + .was/were + being + p.p +  مفعول به
                                                                     الجمل الوصلية ان وجدت          اختياري
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3- Somebody will pay the bill tomorrow . ) tomorrow bill will The
be paid (
- The bill will be paid tomorrow . 
4- People use these coins in Egypt .) Egypt are in used coins These (
- These coins are used in Egypt .  

- Complete the sentences with the correct passive form of the verb in
brackets : أكمل الجمل بصيغة المبني للمجهول بالشكل الصحيح للفعل ما بين قوسين 
1- The cheque was signed ) sign ( last week . 
2- A fee will be charged ) charge ( if you don’t have enough money in
your account . 
3- This letter was written ) write ( by my father . 
4- The magazine is published ) publish ( every month . 
5- I used my father's car while my car was being repaired ) repair ( . 
6- My bedroom is being painted ) paint ( , so I'm sleeping in the
living room . 
7- My ATM card was stolen ) steal ( yesterday , so I have to get anew
one . 
8- Bank statements are sent ) send ( at the end of each month . 

u يتم تحديد الزمن من خلل الضروف الزمنية او ادوات الربط او نوع الشرط * كما ذكرنا سابقا
 (if. ) 

UNIT SIX LESSON 3
Meet a banker  صاحب المصرف) مقابلة مصرفي  (
- Skim the text . What is the main topic ? Choose the best
description :  ما هو الموضوع الرئيسي؟ أختر أفضل وصف.تصفح النص  
1         The amount of money bankers make . 
        كمية من المال من صنع المصرفيين            
2         What you must study at school to become a banker . 
 ماذا يجب عليك ان تدرس في المدرسة لتصبح مصرفي                   
3          What a banker's job is like . ما وظيفة المصرفي تشابه  

I've been a banker for twenty years and I love my job . What makes
it particularly interesting is the variety . I have to do many different
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things and use a number of different skills . No two days are ever the
same . Most importantly , we have to convince people to use the bank
, and one way to do this is to offer new services . For example , we
can attract students by offering special student accounts if the bank
is close to a university or college . We also advise people on the most
suitable accounts for their needs . 

مثيرة للهتمام (الوظيفة ) ما يجعلها . وأحب وظيفتي لمدة عشرين عاما مصرفي انا كنت
استخدام عدد منالمختلفة، و أن أقوم بالعديد من الشياء يجب. متنوعة هي بشكل خاص

إقناع، من الواجب لنا الهم من ذلك. هي ذاتها  على الطلق يومين ل. المهارات المختلفة
.خدمات جديدة تقديم للقيام بذلك هي( طريقة واحدة )  واحدة و، المصرف الناس على استخدام

على حسابات خاصة إذا كان المصرف من خلل تقديم الطلب يمكننا جذب، على سبيل المثال
الكثر ملئمة الحسابات على كما ننصح الناس. الجامعات أو الكليات احدى مقربة من

  .لحتياجاتهم ل
Another of my main responsibilities is to decide whether or not to
give people or businesses loans . This is one way the bank use the
money people put into their accounts . The money doesn’t simply sit
there but is used to make more money . Many people need loans for
a special project such as buying a car or a house . We also lend
money to people who want to start their own businesses . It is often
up to me to decide whether the business a good idea or not , and
sometimes I must make suggestions to improve their plans . For
example , if a man wants to open a bookshop on a street that already
has several bookshops , I might suggest that he opens it on another
street where he can get more customers . Unfortunately , I cannot
always approve a loan . This is a difficult part of my job as I do not
like to disappoint my clients . 

.أو قروض اعمال تجارية  عدم منح الناس ما إذا أو فيهو أن اقرر مسؤولياتي الخرى من
مجرد ل .حساباتهم  اموال الشعب الموضوعة في يستخدم المصرف هي طريقة واحدة هذه

بحاجة كثير من الناسال. كسب المزيد من الماليعتاد استخدامه� ل هناك ولكن يوضع المال
المال الى الناس نعير نحن أيضا .منزل سيارة أو مثل شراءة لمشاريعا الخاص لقروض مالية

و بعض الحيان حتى بالنسبة لي لتخاذ قرار فيما إذا. هم الخاصةاعمال الذين يرغبون في بدء
اطرح اقتراحات من الواجب لي من وبعض الحيان أو ليس، فكرة جيدة العمال التجارية
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من الواجب مكتبة مطلة على الشارع يريد ان يفتح إذا رجل على سبيل المثال، .خططهم لتزويد
، ربما اقترح بانالمكتبات العديد من ان يعرف بشكل مسبق فيما اذا هذا الشارع يحتوي على

، ل أستطيعلسوء الحظ .الكثير من الزبائن يمكنه الحصول على حيث بشارع آخر المكتبة يفتح
يصيب زبائني ل أحب أن وأنا من وظيفتي الجزء الصعب هو هذا .على القرض دائما الموافقة

 .بخيبة امل 

Some bankers work mostly with large companies , while others have
more to do with small businesses and individuals . Both types of
banking can be enjoyable . Banks that work with large companies
can help them improve and extend their businesses . This can be very
interesting and exciting, as you have to be quite knowledgeable
about many different subjects . If you work with a company that
makes chemical products ,for example, you have to understand how
the products are made and used .My main work is with individuals
and small businesses .What I particularly enjoy about this is that I
meet a range of different people . it is also very satisfying to be able
to help them with their problems and make a difference in their lives
. 

u مع عملوني بعض المصرفيين المزيد يمتلكون في حين الخرين، الشركات الكبيرة عموما
)يمكن أن تكون ممتعة  المصارف كلتا النوعين من .والفراد مع الشركات الصغيرة للعمل

توسيعو تساعدهم على تحسين يمكن ان الشركات الكبيرة التي تعمل مع المصارف. ( مبهجة 
 ، كما عليك أن تكونيكون جداu مشوق ومثير للهتمام وهذا يمكن أن .أعمالهم التجارية نطاق 

المنتجات الشركة التي تصنع ضمن إذا كنت تعمل. مختلف المواضيع  حول على دراية تامة
الرئيسي عملي .تصنع و تستخدم  كيف المنتجات عليك أن تفهم، على سبيل المثال، الكيماوية

حول هذا بأنني التقي مدى به بشكل خاص أتمتع ما .و العمال التجارية الصغيرة مع الفراد
في حل مساعدتهم لكون قادر على  بشكل مرضÕ جدا بل هو أيضا. الناس المختلفين  من

 .في حياتهم  و احداث فرق مشاكلهم
Being a banker requires many different skills . To being with , you
have to be good at Maths and able to read and understand graphs
and charts quickly . Another important skill is being able to work
with other experts who can give you important information . When a
client wants a loan to buy a house , for example , I need to know
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about the value and structure of the4 house and what sort of
neighbourhood it is in . A specialist can give me this information .
Finally , a banker needs to be a good communicator . Your clients
need information about many different things , some of them quite
complex . They need a banker who can explain these things clearly
and who enjoys helping them . 

عليك ان تكون جيد في, لتبدأ . لكوني مصرفي يتطلب العديد من المهارات المختلفة 
مهارة هامة. الرياضيات وقادر على قراءة و فهم الرسوم البيانية ز الرسوم البيانية السريعة 

.اخرى ان تكون على العمل مع غيرهم من الخبراء الذين بإمكانهم اعطائك معلومات هامة 
انا بحاجة لمعرفة قيمة و, على سبيل المثال , عندما الزبون يرغب بقرض مال لشراء منزل 

المتخصص يمكنه� اعطاء لي هذه. الحي الذي اسكن فيه ( مكان ) هيكل المنزل وأي نوع 
زبائنك تحتاج معلومة عن العديد. المصرفي يحتاج ان يكون محاور جيد , أخيراu . المعلومة 

u معقدة , من الشياء المختلفة  تحتاج مصرفي الذي بإمكانه توضيح هذه. البعض منها تماما
. الشياء بوضوح و الذي يتمتع بمساعدتهم 

- Now do exercise in the Activity Book :انجز الن التمارين في كتاب النشاط 
       Decide if these statements about the text on page 56 of the
Students Book are true ) T ( or false ) F ( , then write parts in the text

ثم اكتب, في كتاب الطالب صحيحة او خاطئة  56قرر اذا هذه العبارات حول النص صفحة 
:الجزاء في النص 

1- My job has a daily routine . 
    . وظيفتي تمتلك روتين يومي    
  - False : No two days are ever the same . 
ل يومين على الطلق هي ذاتها: خطأ       .       
2- We do not encourage students to open accounts . 
         . ل نشجع الطلب على فتح حسابات مصرفية     
  - False : We can attract the students by offering special student 
    account .  يمكننا جذب الطلب من خلل عرض حساب الطالب الخاص: خطأ  
3- I have to assess new business ideas . 
      . انا امتلك تقييم افكار تجارية جديدة    

- True : It is often up to me to decide whether the business is good
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     idea or not .  في الغلب بالنسبة لي لتخاذ قرار فيما اذا العمال التجارية:صح
                                                                                   . جيدة او ليست جيدة

4- Sometimes I can't agree to give a loan . 
  . بعض الحيان ل استطيع ان اوافق بإعطاء قرض مالي
 - True : Unfortunately , I cannot always approve a loan . 
u الموافقة على القرض المالي, لسوء الحظ : صح      ل استطيع دائما  .   
5- Bankers only need to know about financial subjects . 
       . المصرفيين يحتاجون فقط معرفة المواضيع المالية     
    

- False : You have to be quite knowledgeable about many different 
   subject . عليك ان تكون على دراية تامة حول العديد من المواضيع المختلفة: خطأ
6- I do all my work a loan . 
  انا اعمل كل عملي بوحدي     
  - False : Another important skill is being able to work with experts .
مهارة هامة اخرى على ان تكون قادر للعمل مع الخبراء: خطأ        .           
        Choose which of the following sentences give supporting
information for the main idea . The variety of a banker's job . Tick
the ones you choose : 

.تنوع وضيفة المصرفي , أختر أي من الجمل التالية تعطي معلومات داعمة للفكرة الرئيسية 
: ضع علمة لختيارك 

1- They have to convince people to use their bank . 
    عليهم اقناع الناس على استخدام حساباتهم المصرفية     
2- They have to help people decide what accounts are right for them 
        عليهم مساعدة الناس لتخاذ قرار ما هي الحسابات المصرفية الجيدة لهم     
3- The money that people put into accounts doesn’t just sit in the

bank .
       النقود التي يضعها الناس في الحسابات ليست فقط موضوعة في المصرف     
4- They make loans to help people with special projects .
      يمنحون قروض مالية لمساعدة الناس بالمشاريع الخاصة     
5- People pay back the money with interest . 
         تسترجع الناس الموال معدل فائدة     

 لنها تعطي الكثير من المعلومات عن عمل المصرفي( 4, 2, 1)تم اختيار النقطة: ملحظة   
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        Look at the other three paragrphs in the text on page 56 of the
Student's Book . Choose the main idea and supporting details for
each paragraph :

أختر الفكرة الرئيسية و. في كتاب الطالب  56انظر الى الفقرات الثلث في النص صفحة 
: التفاصيل الداعمة لكل فقرة 

 

Paragraph 2 الفقرة الثانية
Main idea : الفكرة الرئيسية
a  Giving loans . إعطاء قروض
b( The best place to open a bookshop . أفضل مكان لفتتاح مكتبة

Supporting details : التفاصيل الداعمة
a Bankers have to decide it a business is a good idea . 

 a  المصرفيين يجب ان يقرروا اذا العمال التجارية فكرة جيدة .
b(A bookshop might get more customers if it moves to another street . 

b )  المكتبة ربما تحصل على الكثير منم الزبائن اذا انتقلت الى شارع اخر.
c The banker doesn’t like to disappoint his customers ,but sometimes
he has to . 

c   لكن بعض الحيان ذلك يحصل ,المصرفي ل يحب ان يصاب زبائنه� بخيبة امل .

Paragraph 3 الفقرة الثالثة
Main idea : الفكرة الرئيسية
a  What large companies sell .  ماذا تبيع الشركات الكبيرة                          ) a
b  What makes banking interesting .ما الذي يجعل العمال المصرفية مثيرة ) b 

للهتمام        
Supporting details : التفاصيل الداعمة
a  Working with large companies is exciting . 

a   العمل مع الشركات الكبيرة مثير .
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b( It's important to understand how chemicals are made and what
they're for . 

b )   من المهم فهم كيف المواد الكيمياوية تصنع و بماذا تستخدم.
c  It is pleasant to help individuals and small businesses solve their
problems .

c  أنه� لمر ممتع وبالحرى جذاب لمساعدة الفراد و العمال التجارية الصغيرة بحل
. مشاكلهم  

Paragraph 4 الفقرة الرابعة
Main idea : الفكرة الرئيسية
a  The importance of being good at Maths .  

 (a الهمية ان تكون جيد في الرياضيات
b  The skills a banker needs .  المهارات التي يحتاجها المصرفي                  ) b 

Supporting details : التفاصيل الداعمة
a  Bankers have to be good at Maths . 

a   المصرفي يجب ان يكون جيد في الرياضيات
b ( Bankers have to work well with other people . 

b )   مع الناس الخيرين uالمصرفي يجب ان يعمل جيدا.
c  Customers often want to buy houses .

c    يرغبون شراء منزل u .الزبائن غالبا

       Complete the sentences with the passive or active form of the
verb in brackets : 

:أكمل الجمل بصيغة المبني للمجهول او المبني للمعلوم للفعل ما بين القواس 
1- The money in a bank account is used ) use ( in many ways . 
2- The machine is being repaired ) repair ( at the moment . 
3- The loan is paid back ) pay back ( with interest at the end of the

year .
4- The decision will be made ) make ( tomorrow by the bank

manager . 
5- Fatima got ) get ( a loan last week to buy her flat . 
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-6 The business was started ) start ( two years ago by two brothers . 
7- Bankers usually like ) like ( helping their customers . 
8- Was the information sent ) send ( to you by mail last week ?  

         Summarize the text . Write 100 to 120 words :
:كلمة  120الى  100أكتب من . لخص النص                                         

The text speaks about meeting a banker ; he tells us : 
I've been a banker for twenty years and I love my job because it is
interesting and variety . I have to convince people to use the bank
by offering new services , a lot of people want to do their own
business or buy something , so we lend the money at rate of
interest . Some bankers work mostly with large companies to help
them improve and extend their business and others works with
small businesses and individuals to help them . 
Any bankers should be :
- be good at maths .
- be able read and understand graphs . 
- be able to work with other experts who they give you more

information . 
Finally , a banker need to be communicator because the clients need
information about many things , so the banker has to explain these
things clearly . 

 :، يتحدث لنا قائلH مصرفي عن مقابلة يتحدث هذا النص
من. متنوعة و مثيرة للهتمام لنها أحب وظيفتي و لمدة عشرين عاما مصرفي أنا كنت

من، الكثير جديدة من خلل عرض خدمات المصرف الناس لستخدام الواجب لي ان اقنع
بعدل نعيرهم المال لهذا نحن شراء شيء ما، الناس يرغبون بانجاز اعمالهم الخاصة أو

لمساعدتهم على تحسين الكبيرة مع الشركات عموما يعملون بعض المصرفيين .فائدة
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 .لمساعدتهم والفراد الشركات الصغيرة يعملون مع أعمالهم التجارية والخرينتوسيع و
: أي مصرفي ينبغي أن يكون 

. الرياضيات جيد في -
 .البيانات  قراءة وفهم قادر على -
. يمنحونهL الكثير من المعلومات الذين الخرين الخبراء قادر على العمل مع -

عن العديد من لن الزبائن تحتاج معلومات محاور جيد يحتاج أن يكونH، المصرفي أخيرا
 . يجب ان يبين هذه الشياء بوضوح مصرفي، لهذا الالشياء 

  UNIT SIX LESSON 4
Problems المشاكل
Types of conditional sentences : انواع الجمل الشرطية

: هنالك أربع أنواع أساسية للجمل الشرطية - 
1  ( )zero conditional : ) تستخدم للتحدث عن شيء ما صحيح أو حقيقي.

- If you look at a computer screen for long , your eyes get tired . 
2 ( )first conditional : ) تستخدم للتحدث عن نتيجة الجراءات التي يمكن اتخاذها في

. المستقبل 
- If you sent the letter today , it will arrive on Thursday . 

3 ( )second conditional : ) تستخدم للتحدث عن احداث وهمية غير حقيقية في زمن
. الحاضر او المستقبل 

- If I had a lot of money , I would buy a big boat . 
4 ( )third conditional : ) تستخدم للتحدث عن رغبة لتغيير شيء ما في زمن الماضي
. هذا المر مستحيل لن هذا الحدث او الشيء ما قد انتهى في زمن الماضي , 

- If I'd taken a taxi , I would have arrived on time . 
بين الجملتين و) , ( يجب وضع فارزة , الشرطية في بداية الجملة  ( If) اذا استخدمت * 

ليس, الغرض منها ربط بين الجملتين لتكوين جملة واحدة أما اذا استخدمت في المنتصف 
. هنالك حاجة لستخدام الفاصلة 

Now do exercise in the Activity Book :  في كتاب النشاط )C ( أنجز الن تمرين
      Choose the sentence with the same meaning and name the type
of conditional sentence :أختر الجملة مع المعنى المشابه وسمي نوع الجملة الشرطية  
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-1 If Sami hadn’t forgotten his keys last night , he wouldn’t have
had to sleep in the car . Third Conditional 

a Sami forget his keys last night , so he slept in the car . 
b Sami didn’t forget his keys last night , so he didn’t slept in the car .
2- If you studied harder , you would pass the exam easily . Second

Conditional  
a You don’t study hard , so you won't pass the exam easily . 
b You study hard , so you will pass the exam easily .  

  
3- If Noor goes to the shop tomorrow , I won't have to go . First

Conditional 
a Noor will not go to the shop tomorrow , so I will have to go . 
b It's possible Noor will not go to the shop tomorrow .
4- If people drive for too long , they get tired . Zero Conditional  
a People sometimes drive too long and get tired . 
b When people are tired , they don’t drive too long . 
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UNIT SIX LESSON 5
The big day  الهام) اليوم الكبير  (
- Read the e-mail and do exercise A in the Activity Book : 
: في كتاب النشاط A أقرأ الميل وأنجز التمرين
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1 Traveller's cheque:a special cheque that can be used in any bank . 
.صك خاص الذي يمكن استخدامه� في أي مصرف :صك السفر  1

2 Currency : money or system of money .

Dear Mazin , 
Guess what ? Tomorrow is the big day ! My plane leaves for London at 3:00 , and soon I'll be able
to see all the sights we read about in the guidebook . 

,عزيزي مازن 
التي قرأنا( المشاهد ) سرعان ما أستطعت رؤية المعالم  , 3:00طائرتي تغادر الى لندن في الساعة ! خمن ماذا ؟ غداu هو اليوم الكبير 

. عنها في كتاب الدليل 
I've already packed my suitcase . I bought some new clothes and a couple more guidebooks . I tried
not to pack too much but it's pretty heavy . Once I get to England , I'll have to take a taxi . There's
no way I can carry it all on the underground ! I wonder how much you tip taxi drives in England . 

.حاولت عدم رزمها كثيراu لكنها ثقيلة جداu . اشتريت بعض الملبس الجديدة وكتب دليل أكثر من اثنان , انا بشكل مسبق رزمت حقيبتي 
أتساءل كم من المال. النفاق ( القطار ) ل توجد وسيلة استطيع حمل كل ذلك في مترو . سأخذ سيارة اجرة , حالما أصل الى انكلترا 

. يأخذون سائقين سيارة الجرة في انكلترا 
Last Monday I went to the bank and got some traveller's cheques for my trip . They're great
because they're safer than cash . I signed the cheques in one place at the bank , and when I want to
buy something in London , I have to sign the cheque again in front of the cashier . That way ,
nobody else can use them .

.هذه الصكوك عظيمة لنها آمن من النقود . يوم الثنين الماضي ذهبت الى المصرف وحصلت على بعض الصكوك السياحية لرحلتي 
يجب ان اوقع الصك مرة اخرى امام امين, وعندما أريد ان اشتري في لندن . وقعت على الصكوك في مكان واحد في المصرف 

. ل احد اخر يتمكن من استخدامها , بتلك الطريقة . الصندوق 
My banker told me I should also get some local currency , because not all places take traveller's
cheques . I'll take my credit card too . That's accepted internationally , but I can't really use it to
tip the taxi driver or travel round by bus or Underground! So I will definitely need some cash in
my pocket . As you probably know , many countries in Europe use the Euro , but in the UK people
use pounds . Do you know the exchange rate between Iraqi and pounds ? 1,000 Iraqi dinars is
almost 0,57 pounds . My father told me everything in London is expensive , so I'll have to be careful
what I spend . 

u ان احصل على بعض العملة المحلية  سأخذ. لن ليس كل الماكن تأخذ صكوك السفر , المصرفي الخاص بي اخبرني وينبغي لي ايضا
 u u . بطاقة الئتمان ايضا u استخدامه� لدفع مال لسائق سيارة الجرة او السفر بجولة بواسطة الحافلة او, هذا مقبول دوليا لكن ل يمكنني حقا

الكثير من القطار في اوربا, كما تعلمون على الرجح . لهذا فأنني سأحتاج بالتأكيد لبعض النقود في جيبي ( ! قطار النفاق ) مترو 
دينار عراقي 1000هل تعرف سعر الصرف بين الدينار العراقي و الباوند ؟ . لكن في انكلترا يستخدمون الناس الباوند , تستخدم اليورو 

 u . لهذا يجب ان اكون يقظ بما اصرف من النقود ,باوند والذي اخبرني بان كل شيء في لندن غالي الثمن  0,57هو تقريبا
I'll bring you back a souvenir . Let me know if there is anything particular you'd like me to get you
. And keep in touch . There's an internet café next to my hotel , so I can check my e-mail whenever
I want . 
See you in ten days .
Hazem 

هنالك مقهى انترنت. حافظ على التصال . دعني اعرف اذا هنالك أي شيء خاص تود مني ان أحصل عليه لك . سأعاود بجب تذكرة لك 
.  لهذا أستطيع ان اتحقق من الميل الخاص بي حينما اريد , بجانب فندقي 

.أراك في عشرة ايام 
حازم 
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. النقود او نظام النقود : العملة   2
3 Pounds : the currency used in the UK . 

. العملة المستخدمة في المملكة المتحدة : الباونات   3
4 Exchange rate : the amount of money you get when changing

from one currency to another .  
. كمية النقود التي تحصل عليها عندما تغير من عملة الى اخرى : سعر الصرف   4

      Reread the e-mail on page 58 of the Student's Book and answer
the questions :  في كتاب الطالب وأجب هذه السئلة 58أعد قراءة الميل في صفحة   
1  What has Hazem done to prepare for his trip ? 

ماذا فعل حازم للستعداد لرحلته ؟  1
- Packed . Bought some new clothes and some guidebooks . Got
some traveller's cheques . 

الحصول على. أشترى بعض الملبس الجديدة و البعض من كتب الدليل ( . الحقائب ) رزم - 
. بعض صكوك السفر 

2  How is Hazem going to travel around London ? 
كيف حازم سافر بجولت سياحية حول لندن ؟  2

- By taxi , Underground and bus . -  المترو و الحافلة, بواسطة سيارة الجرة  .
3  How is hazem going to keep in touch with Mazen while he's on
holiday ? 

كيف حازم سيحافظ على التصال مع مازن بينما هو في العطلة ؟  3
- By e-mail from an internet café .  - بواسطة الميل من مقهى النترنت .
Match the clause to make conditional sentences : 
                أوصل البنود لتكوين جمل شرطية     
1-If the cases are too heavy             a ( I'd come with you . 
2-If the traffic isn’t too heavy         b( you have to pay extra . 
3-If I had the time and the money    c( I would have lent you my
guidebook.
4-If you spend a lot of money on me,      d( I'll be at the airport at
12:30 .
5-If you'd told me you were going to London     e( I'll be very cross .  

A

B

   c
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       Complete the sentences with the correct form of the verb in
brackets : أكمل الجمل بالشكل الصحيح من الفعل في القواس 
1- If my plane doesn’t leave ) not leave ( on time , I'll miss my

connection this afternoon . 
2- If you hadn’t renewed ) not renew ( your passport last month ,

you wouldn’t have been allowed to travel . 
3- If I don’t bring ) not bring ( some books , I usually get very

bored on the plane . 
4- If I have any currency left over after the trip , I'll keep ) keep ( it

for my next visit . 
5- If they didn’t have duty-free shops at the airport , people

wouldn’t be ) not be ( very happy . 

- Complete the sentences with your own ideas: أكمل الجمل بأفكارك الخاصة
1- If you hadn’t come with me , I would have got lost . 
2- If they hadn’t run out of petrol , they could have arrived . 
3- If I hadn’t seen you at school , I would have met you at the café . 
4- If I went to London , I would bring you value gift . 
5- If I didn’t know the word , I could use the dictionary . 
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UNIT SIX LESSON 6
A car loan قرض سيارة
- Read and listen to the conversation أقرأ و أصغي للمحاورة
Ahlam : Wow! Is that yor car ?

هل هذه سيارتك ؟! واو: احلم 
Nour : Yes ! Nice , isn’t it ? I bought it yesterday . Do you want to
go for drive ? We could go to the beach .  

هل تود الذهاب للقيادة ؟ بأمكاننا. أليس كذلك ؟ أشتريتها يوم أمس , جميلة !  نعم: نور 
. الذهاب الى الساحل 

Ahlam : Sure , that's a great idea . I'd love a car like this one . How
did you pay for it ? 

كيف تدفع لذلك ؟ . أنا أحب السيارة كهذه . أنها فكرة عظيمة , بالتأكيد : احلم 
Nour : I got a car loan . 

.حصلت على قرض سيارة : نور 
Ahlam : That's a good idea . May be I should do that . If I got a car
loan , would I have to make a big down payment ? 

هل, أذا حصلت على قرض سيارة . ربما ينبغي لي ان أعمل ذلك . أنها فكرة عظيمة : احلم 
.من الواجب لي ان أدفع دفعة اولى كبيرة 

Nour : No , I didn’t pay any money in advance at all . I just have to
pay a certain amount every month . 

u , كل : نور  u اطلقا . انا أدفع فقط مبلغ معين كل شهر . أنا لم أدفع أي مال مقدما
Ahlam : That's even better! But the monthly installments must be
pretty high . What are they ? 

ما هي ؟ . لكن يجب ان تكون القساط الشهرية عالية جداu ! هذا أفضل : احلم 
Nour : About 2 million Iraqi dinars . It wasn’t that expensive ,
because it isn’t a new car . 

. لنها ليست سيارة جديدة , لم يكن ذلك بثمن غالي . مليون دينار عراقي  2حوالي : نور 
Ahlam : It looks new ! 

! انها تبدو جديدة : احلم 
Nour : The owner took really good care of it . It's actually three
years old . 

u اهتم بها بصورة جيدة : نور  .  السيارة من موديل ثلث سنوات مضت . صاحب السيارة حقا
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Ahlam : How long do you have to pay it back ? 
( .السيارة ) كم طول المدة التي من الواجب عليك ان تدفع لها : احلم 

Nour : Five years . 
. خمس سنوات : نور 

Ahlam : That's a long time . Won't it cost you a lot in interest ? 
لم تكلفك الكثير من الفائدة ؟ : هذا وقت طويل : احلم 

Nour : Yeah . But it's worth it . This sort of car is a really
investment . It won't lose money . In fact , it may even go up in
value .  

u استثمار . لكن المر يستحق ذلك . نعم : نور  .أنها ل تفقد المال . هذا النوع من السيارة حقا
. ربما يرتفع قيمتها , في الحقيقة 

Ahlam : Well , I suppose it's more enjoyable than putting your
money in the bank and waiting for it to earn interest ! May be I
should make an investment like this . 

u : احلم  !أفترض انها أكثر متعة من وضع أموالك في الصرف وتنتظرها لكسب فائدة . حسنا
. ربما ينبغي لي أعمل استثمار كهذا 

Nour : Here we are . The beach . Do you think I can fit into that
parking space ?

. هل تعتقد بان اندرج ضمن موقف السيارات , الساحل , نحن هنا : نور 
Ahlam : Sure . Uh , no , may be not ) sound of crash ( on , no . I
think one of your lights is broken . 

أعتقد احد أضواء. كل , آه ( , صوت تحطم سيارة ) ربما ل , كل , آه . بالتأكيد : احلم 
. سيارتك تحطم 

Nour : Luckily , the loan also includes free car insurance . 
u , لحسن الحظ : نور  u يتضمن تأمين على السيارات مجانا .القرض ايضا
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Now do exercises in the Activity Book : أنجز الن التمارين في كتاب النشاط
    Read the conversation on page 59 of the Student's Book and
answer the questions :  في كتاب الطالب وأجب السئلة 59أقرأ المحادثة صفحة
1 How did Nour pay for his car ? With a car loan . 

. بقرض السيارة كيف دفع نور ثمن السيارة ؟  1
2 Did Nour make a down payment ? No , he didn’t . 

u ؟ كل   2 . لم يدفع , هل نور دفع مبلغ مقدما
3 How much does Nour have to pay every month ? 2 million Iraqi

dinars . 
.    مليون دينار عراقي     2   كم نور يدفع كل شهر ؟  3

4 How long for ? Five years . 
.  خمس سنوات كم طول المدة ؟  4

5 Why wasn’t the car very expensive ? Because it's not a new car . 
.    لنها ليست سيارة جديدة لماذا لم تكن السيارة جداu غالية الثمن ؟6

      Read the conversation again on page 59 of the Sudent's Book .
Look at the words on Bold . Write the meaning . 

.أكتب المعنى . انظر الى الكلمات . في كتاب الطالب  59أقرأ المحادثة مرة اخرى صفحة 
1 down payment = part of the total cost that is paid first . 

.   جزء من التكلفة الجمالية التي تدفع أولu    =دفعة اولى  1
2 monthly installments=part of the total cost that is paid every month. 

. جزء من التكلفة الجمالية التي تدفع كل شهر = أقساط شهرية  2
3 investment = something you buy that makes money . 

.   شيء يشترى ويكون منه� مال    =استثمار  3
4 go up in value = the amount you can sell something for increases . 

. مبلغ الذي بإمكانك ان تبيع شيء ما قابل للزيادة = ارتفاع القيمة  4
5 car insurance = money you pay to a company so you can get money 
                                  if your car is lost or damaged   . 

  مال تدفعه� الى الشركة لهذا يمكنك الحصول عليه اذا سرقت   =التأمين على السيارات  5
. سيارتك او تحطمت 

A

B
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      Read the first sentence in each item . Then complete the gaps to
make conditional sentences with the same meaning . 

.ثم أكمل الفراغات لتكوين جمل شرطية بنفس المعنى . أقرأ الجملة الولى لكل فقرة 
Example : 
Nour got a car loan , so he could buy a car . 
If Nour hadn’t got a loan , he wouldn’t have been able to buy a car .
1 The car isn’t new , so Nour doesn’t have to pay big instalments . 
- If the car was new , Nour would have to pay big instalments .
2  Nour must pay monthly instalments for five years .
- If Nour pays monthly instalments, he will finish paying in five
years .  
3 The owner took very good care of the car. That's why Nour bought

it . 
- If the owner hadn’t taken good care of the car , Nour wouldn’t
have bought it . 
4 Nour didn’t park his car carefully , so he broke a light . 
- If Nour had parked his car carefully , he wouldn’t have broken a
light . 
5 Nour has car insurance , so he doesn’t have to pay for the broken

light . 
- If Nour didn’t have car insurance , he would have to pay for the
broken light . 

       Read the letter and complete it with the words and phrases from
       the box : أقرأ الرسالة وأكملها بالكلمات و العبارات من الصندوق

C

D

insurance التأمين                              down payment دفعة مالية اولية 
salary راتب                                       owner صاحب او مالك
loan قرض                                         instalments القساط
banker مصرفي 
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Dear Mum and Dad , 
How are you ? I'm doing fine at my new job in Baghdad . There's
a lot of work , but the people I work with are very friendly . And I
get a good        salary . I love the weather here , too! There isn’t as
much rain as there is in England . 

,أعزائي أمي و أبي 
,هنالك الكثير من العمل . كيف حالكم ؟ أنا اعمل بشكل جيد في وظيفتي الجديدة في بغداد 

أنا أحب. جيد   مرتب و أنا أحصل على     . لكن الناس الذين أعمل معهم جداu ودودين 
 u u نفس القدر من المطر كالمطر الموجود في انكلترا ! الجو هنا ايضا .ليس هنالك تقريبا

I've finally bought a car , because I really needed one to get to
work . It wasn’t to hard to get a car       loan  . My       banker  is
very nice and really wants to help his clients . He gave me some
excellent advice . I bought a used car , but it's in very good
condition . The previous       owner took really good care of it .   

u بحاجة لسيارة للوصول الى العمل , أنا اخيراu اشتريت سيارة  ليس من المر. لنني حقا
u يرغب  المصرفي    .     سيارة   قرض الصعب للحصول على      الخاص بي جداu لطيف وحقا

السابق حقا  المالك اشتريت سيارة     . أعطاني بعض النصائح الممتازة . بمساعدة زبائنه� 
. أعتنى بها بصورة جيدة 

I only had to make a small        down payment  ,   and  my  monthly
          instalments   aren’t too high because I can pay back the loan
over six years . The loan included money for       insurance too , so
I don’t have to worry if I have an accident ) but don’t worry , I
won't-you know I'm a careful driver ( . 
Come and visit me here soon . I'd love to show you all the
interesting places I've discovered . 
Love , 
Tom  

الخاص بيوالقساط الشهري ,     صغيرة  دفعة أولية انا فقط كان ل بد لي ان أدفع     
القرض. ليس بالمبلغ العالي جداu لن أستطيع استرجاع القرض على مدى ست سنوات 

u  للتأمينيتضمن المال      لهذا ليس من الواجب لي ان أقلق اذا تعرضت الى حادثة,   ايضا
( .انت تعرف بأنني سائق يقظ , لن أفعل ذلك , لكن ل تقلق ) 

 u .انا احب ان ابين لك كل الماكن الممتعة التي اكتشفتها . عاود و زرني هنا قريبا
, حبي 
توم  
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UNIT SIX LESSON 7
Letters الرسائل 
      Read the letters . Which is a letter of thanks ? Which is an
answer to request for information : 

: أيهما تشير الى الشكر او المتنان ؟ أيهما جواب لطلب مؤدب لمعلومات . أقرأ الرسائل 
- Letter of thanks : 

. رسالة شكر - 
- Answer to request for information :

. جواب لطلب مؤدب لمعلومات - 
Home Savings Bank 
                                                                                      16 April , 2013

2013ابرل عام  6    
Dear Mr Nasir , عزيزي السيد نصر 

Thank you for your letter of 10 April , 2013 . Please find enclosed
the information you requested about our accounts . 

رجاءu جد المعلومات التي طلبتها حول. من ابريل  10أشكرك على رسالتك المؤرخة في  
.  حساباتنا 

I am happy to inform you that all our services are available online .
Passwords are sent to clients three days after opening an account .
We also provide a 24-hour telephone banking service . 

Please contact me again if you need any more information . 

Yours sincerely , 
Fadi Malouf  

يتم ارسال كلمة المــرور. يسعدني ان ابلغكم بأن لدينا جميع الخدمات المتاحة عبر النترنت 
كما نقوم بتقديم خدمة الهاتف. للزبائن بعد ثلثة ايام من فتح الحساب ( الرمز السري ) 

. ساعة  24المصرفي في مدار 
. رجاءu أتصل بي مرة اخرى اذا كنت بحاجة الى المزيد من المعلومات 

المخلص لك 
فادي معلوف 
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                                                                                         13 May ,
2013

 2013مايو عام  13 
Dear Ahmed عزيزي احمد 
Thanks for your letter and the photos . If I had a digital camera , I
would have taken some pictures , too . It's since to have good
photos and put them on a laptop . 

u , اذا كنت امتلك كامرة رقمية . اشكرك على رسالتك و الصور  .سألتقط بعض الصور ايضا
.  فمن الجميل التقط صور جيدة واضعها في الكومبيوتر المحمول 

That shop where you got your camera is really good . We haven’t
got anything like it near us . Could you buy me one like you ? I'd
be so grateful . if you can get me one , let me know how much it
costs and I'll transfer you the money . 
It was great to see you at the party . I'm sorry I couldn’t stay for
long . 
Best wishes , 
Fareed 

u جيد  نحن لم نحصل على أي شيء مثل ذلك. ذلك المحل الذي حصلت منه على كاميرتك حقا
هل بإمكانك ان تشتري لي واحدة مثل حضرتكم ؟ سأكون جداu ممتن اذا. بالقرب منا 

. دعني أعرف كم تكلفتها وسأحول لك المال . باستطاعتك ان تحصل لي على واحدة 
. أنا متأسف لم استطيع البقاء افترة طويلة . أنه لشيء رائع ان اراك في الحفلة 

,أطيب التمنيات 
فريد 
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Now do exercise ) A ( in the Activity Book :  
في كتاب النشاط  ( A) انجز الن تمرين                                                           

      Read the letters on page 60 of the Student's Book and answer
the questions :  في كتاب الطالب واجب السئلة 60أقرأ الرسائل صفحة
1- When did the customer write to the bank ? 

متى الزبون كتب الى المصرف ؟ -1
    10 April , 2013      2013  في العاشر من ابرل عام                                           
2- When will passwords be sent ? 2-  ؟( كلمة السر ) متى ترسل كلمة المرور      

Three days after opening an account .   بعد ثلث أيام من فتح الحساب     .     
3- What would Fareed have done if he had a digital camera ? 

ماذا سيفعل فريد اذا كان يملك كامرة رقمية ؟  -3
     He would have taken some photos .    سيلتقط بعض الصور     .                  
4- What does Fareed want his friend to do ? 

ماذا يريد فريد من صديقه� ان يفعل ؟  -4
     Buy him a camera like his .    شراء له كامرة مماثلة لكامرته     .                     

Formal and informal letters : الفرق بين الرسائل الرسمية وغير الرسمية

( :-Formal letter)  الرسالة الرسمية  -1
 - uللعمال التجارية , تكتـب للشخـــاص الذين ل نعــــرفهم جيدا (business ) او أي

. القارب و العائلة , ل تمت بصلة بالصدقاء  ( professional) مهنــة 
u للســـؤال عــن المعلومـــات -  تقــــديم شكـــــــــــاوي ( , information) تستخـــدم ايضا

  (make complaints ) او تقديم طلب للحصول على وظيفة (apply job )  الى آخره .
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:-كيفية انشاء رسالة رسمية 
((عنوان الرسالة )) 

التاريخ        

اعلى الجهة اليمنى
Dear Sir ,             في حالة عدم معرفة السم
Dear + Mr. + اسم الشخص  , 
             Dr.

اعلى الجهة اليسرى وأدناه بقليل من كتابة التاريخ

 تبدأ بإحدى العبارات التالية
- This letter is to inform you ………  ابلغكم) هذه الرسالة تود اعلمكم  ( 
- Thank you for your letter of ……. أشكرك على رسالتك  
- I am writing to ……..                        أكتب اليكم

ويجب اتباع الخطوات التالية اذا أردت. تكملة الرسالة بمعلومات حول الموضوع ذاته�       
: استخدام ما يلي 

:تستخدم  ( make a request) لعمل طلب بصورة مؤدبة * 

:تستخدم  ( sorry) للتعبير عن السف  * 

: لرسال شيء ما ضمن الرسالة تستخدم * 

.اغلق الرسالة او نهايتها تستخدم أحدى العبارات التالية على جهة اليسرى من الرسالة * 
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I apologize for +  فعلing + ت .

- please find enclosed ….. u رجاءu تجدون مرفقا
- I enclosed ….. ارفق
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( :-Informal letter)  الرسالة غير الرسمية  -2
 - uالقارب او أي شخص يرتبط بالعائلة , أصدقاء , تستخدم للشخاص الذين نعرفهم جيدا,

وهذه التعابير يمكن( . اللهجات او اللغات التي نتحدث بها ) يمكن استخدام التعابير العامية 
. ان تكون على شكل صيغة المبني للمجهول 

:-كيفية انشاء رسالة غير رسمية 
((عنوان الرسالة )) 

التاريخ        

اعلى الجهة اليمنى
Dear + اسم شخص بدون لقب  , 
             
اعلى الجهة اليسرى وأدناه بقليل من كتابة التاريخ

 تبدأ بالعبارة التالية
- Thanks for your letter ……. على رسالتكم uشكرا  

ويجب اتباع الخطوات التالية اذا أردت. تكملة الرسالة بمعلومات حول الموضوع ذاته�       
: استخدام ما يلي 

:تستخدم  ( make a request) لعمل طلب بصورة مؤدبة * 

:تستخدم  ( sorry) للتعبير عن السف  * 

: لرسال شيء ما ضمن الرسالة تستخدم * 

.اغلق الرسالة او نهايتها تستخدم أحدى العبارات التالية على جهة اليسرى من الرسالة * 

Your sincerely ,  المخلص لكم, تفضلوا بقبول فائق الحترام  
Yours faithfully ,   المخلص لكم, تفضلوا بقبول فائق الحترام
              +
أسم شخص كاتب الرسالة
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UNIT SIX LESSON 8
      Match the beginnings and the endings of the sentences : 

:أوصل بدايات ونهايات الجمل                                               
1 Could you please let me know        a( I would receive it within a week . 
خلل اسبوع( الحساب ) هل يمكن أن تسمح لي أن أعرف                       أستلمه�             
2 I was told that                                  b( I could withdraw money on my way to work . 
                                           بإمكانني سحب النقود على طريق عمليأنا أخبرك بأن      
3 I am writing to inquire                    c( when I will receive my card ?
     أنا أكتب للستفسار                                           متى أستلم بطاقتي    
4 If I had an ATM card ,                    d( I would save a lot of time . 
  إذا كنت أملك بطاقة الماكنة لسحب النقود                 سأوفر المزيد من الوقت  
5 If I could check my account            e( about my ATM card . 
   Balance by telephone ,                        بطاقة الماكنة لسحب النقود الخاصة بي
  إذا بإمكانني التحقق من ميزانية الحساب   
  بواسطة التلفون                                 
       Complete the letter with the sentences from Exercise A :    

 A: )   )أكمل الرسالة بالجمل من تمرين                                     
Dear Mr AlSultan , عزيزي السيد السلطان

I am a new customer at City Commercial Bank . I am writing to
inquire about my ATM card . When I opened my account , I was told
that I would receive it within a week . A month has passed and I still
haven’t received it . 

  أنا اكتب للستفسار عن بطاقة الماكنة لسحب   .أنا زبون جديد في مدينة المصرف التجاري 
.  خلل اسبوع   (   الحساب   )   أخبرك بأنني استلمته�    ,عندما فتحت حسابي .  النقود الخاص بي

.  لقد مر شهر وأنا ل أزال لم أحصل عليه 
Could you please let me know I will receive me my card . I have been
going to my bank to withdraw money , but I don’t always have time
to wait in long queues . It would be much more convenient for me to
use the ATM near my office . If I had an ATM card , I could
withdraw money on my way to work . 

Best wishes  أطيب التمنيات
See you soon  u نراكم قريبا
              +
أسم شخص كاتب الرسالة
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أنا سأذهب الى مصرفي لسحب. هل يمكن رجاءu ان تسمح لي أن أعرف متى أستلم بطاقتي 
سيكون أكثر ملئمة بالنسبة. لكن لست عادةu املك الوقت للنتظار في طوابير طويلة , المال 

  إذا كنت أملك بطاقة الصراف اللي   .لي لستخدام بطاقة الصرف اللي القريبة من دائرتي 
.   بامكانني سحب النقود على طريق عملي   ,   لسحب النقود 

Would you please also send me a brochure about your telephone
services ? If I could check my account balance by telephone , I would
save a lot of time . 
Thank you for your help .
Yours sincerely , 
Ali Al Turki 

u ان ترسل لي الكتيب عن الخدمات المصرفية الهاتفية الخاصة بك  ؟ إذاهل يمكنك رجاءu ايضا
.     سأوفر المزيد من الوقت  ,   بامكانني التحقق من ميزانية الحساب بواسطة التلفون 

.شكراu لكم على مساعدتكم 
, تفضل بالقبول فائق الحترام 

علي التركي 
        Choose a reason you wish to complain to your bank and write 
        the letter . Write 100 to 120 words : 

كلمة 120الى100أكتب . أختر سبب ترغب به لتقديم شكوى الى البنك الذي تتعامل معه�
                                                                                          15 April 2013
2013الخامس من ابرل عام                                                                                   
Dear sir , سيدي العزيز
I'm one of your customers . I have been a long  time since I've been
so . Really the work with you has been good and satisfying , but last
month you haven’t sent me my monthly bank statement ! It is
unusual . 

u العمل معكم جيد و مرضي . منذ وقت طويل أتعامل معكم . أنا أحد الزبائن  لكن الشهر, حقا
. أنه امر غير معتاد عليه . الماضي لم ترسلوا لي كشف حسابي المصرفي الشهري 

I used to get it during the first five days of the month. I really need it
so that I can know much money is left in my account. Thus, I request
you to kindly look into the matter. I'm looking to receiving it soon . 
Your sincerely , 
Tom Robert 
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u بحاجة له . اعتاديت الحصول على حسابي خلل اول خمس ايام من الشهر  حسابي) أنا حقا
لذلك ارجوا من سيادتكم. لذلك انا يمكن ان أكون على دراية بنقود كثيرة بحسابي ( المصرفي 

u . التكرم بالنظر في هذه المسألة  . أنا اتطلع الى التلقي ذلك قريبا
,المخلص لك 
توم روبرت 

UNIT SIX LESSON 9
      Underline the correct alternative : ضع خط تحت البديل الصحيح
1 My father opened/made an account for me when I was quite young . 

u صغير /   فتحوالدي 1 .كون حساب لي عندما كنت تماما
2 I deposited/installed 5 million Iraqi dinars this morning . 

. ثبت خمس مليين دينار عراقي هذا الصباح /   ودعتانا 2
3 Banks usually pay/charge a fee if you are overdrawn . 

u ( أجر )  رسم   تحمل   /المصارف عادةu تدفع  3 . اذا كنت مدينا
4 If you stay/maintain a minimum balance , you don’t have to pay a fee .

. ليس من الواجب عليك ان تدفع اجر ,  الحد الدنى للميزانية حافظت على/ إذا انت بقيت  4
5 I can take / make a withdrawal at an ATM at any time . 

.  مسحوبات من جهاز الصراف اللي في أي وقت   اكون   /بامكانني ان اخذ  5
6 Some accounts costs / pay more interest than others . 

.     المزيد من الفائدة من الخرين   تدفع   /بعض الحسابات تكلف  6
       Complete the sentences with the correct words from the box : 
                أكمل الجمل بالكلمات الصحيحة من الصندوق          

1- I'm afraid your card is no longer valid . It expired a week ago .
2- This bank statement shows I have a lot of money in my account . 
3- There must be a mistake . I didn’t make this withdrawal last week . 
4- How many instalments do you have to make to pay back your loan . 
5- My father lent me the money to put a down payment on a new car . 
6- If you have Internet access you can bank online . 
7- There is a branch of our bank near the university . 
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withdrawal       expired       back       valid       branch       down payment
مسحوبات                أنتهت           أرجاع        صالح         فرع                الدفعة المقدمة
                     statement                instalments                  online 
أقساط                          عبر النترنت(            كشف الحساب)البيان                



       Complete the sentences : اكمل الجمل 
 1- A current account comes with a cheque book . – حساب جاري
2- You can withdraw money from an ATM machine . – مسحوبات              
 3- The minimum balance is 1,000 Iraqi dinars .                    رصيد/موازنة   -
 4- The value of an investment can go down as well as up . –  قيمة/ ثمن
 5- If you don’t have enough money to buy something , you can ask the
     bank for a loan .  – قرض                                                                         
   
       Underline the correct form in each conditional sentence : 

 ضع خط تحت الشكل الصحيح في كل جملة شرط                                
1- If I open a student account , I would have to / will have to

maintain a minimum balance . 
2- If I had known it was raining when I left , I would have / would

have brought an umbrella . 
3- If I have seen / had seen him yesterday , I would have told him

your news . 
4- If we hadn’t gone / didn’t go swimming , we would have had time

to go for a boat ride . 
5- If I had / have a computer , we could search the Internet . 
6- If I played / have played tennis , I would join the tennis club .
  

Complete these conditional sentences : أكمل هذه الجمل الشرطية
1- If you go out in this rain , you'll get wet . 
2- If my father knew that I drive so fast , he'd be furious . 
3- If you cook an egg for half an hour , it goes very hard . 
4- If he'd asked me to help him , I'd have said yes . 
5- If he really wanted to go to university , he'd work harder . 
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6- If the car hadn’t broken down , we wouldn’t have been late . 

 

        
       Put the words in the correct order to make passive sentences : 
1- was delivered When mail the ? 
  - When was the mail delivered ? 
2- next being are week The replaced windows . 
  - The windows are being replaced next week . 
3- be sold The end house will before the year the of . 
  - The house will be sold before the end of the year .
4- by The down the previous owner were trees cut . 
  - The trees were cut down by the previous owner .
5- have stairs have been The accidents to repaired . 
- The stairs have been repaired to avoid accidents . 

       Rewrite the sentences in the passive form : 
 أعد كتابة الجمل بصيغة المبني للمجهول              
1- Somebody left these books in the classroom . 
  - These books were left in the classroom . 
2- Somebody teaches History every day . 
  - History is taught every day . 
3- Somebody is cleaning the room right now .
  - The room is being cleaned right now . 
4- Somebody will grade our homework over the weekend . 
  - Our homework will be graded over the weekend .
5- Somebody was opening the gates when we arrived . 
  - The gates were being opened when we arrived . 
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      Complete the sentences with the passive form of the correct verb .
      Each verb is used only once : 

1- Fareed is always informed of changes in his account balance by
SMS.

2- Yesterday a message was displayed on his screen that said he was
overdrawn . 

3- Mobile phones are bought by millions of people these days . 
4- Are   cameras included in all mobile phones ?
5- Mobile phones will be used for many other things in the future . 
6- Mobile phone towers are being built all the time . 

    Complete the conversation with active or passive forms of the
verbs in the box : اكمل المحاورة بصيغ المبني للمجهول و العلوم للفعال في
الصندوق
 

Mother : So Noor , have you opened your bank account ?
Noor : Yes , I opened it yesterday . 
Mother : Do you have an ATM card ? 
Noor : Not yet . It is being mailed / sent to me this week . 
Mother : How about a cheque book ? 
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   inform        build       use       buy       include        display
   يبني         يستخدم   يشتري   تشتمل او تتضمن    عرض أبلغ او أعلم

H

open       have      install        mail        want       keep      send 
يفتح        يمتلك        تثبيت       بريد او ترسل    يريد         يحفظ       ترسل 



Noor : I should get one in about ten days . It will be kept for me at
the bank until I can pick it up . 
Mother : Can you bank on line ? 
Noor : If I want to . But I'm worried about hackers . I'd rather
read my bank statement when it is sent / mailed at the end of the
month . 
Mother : You needn’t worry . I installed a very good firewall when
I bought the computer .  

     Write a letter to your bank to complain about a withdrawal
shown on your statement that you didn’t make . Write 100 to 120
words: 

أكتب رسالة الى المصرف الخاص بك للشكوى عن المسحوبات التي تضر بياناتكم والتي لم
:  كلمة  120الى  100أكتب من . تسحبها 

                                                                                    10 May 2013 
2013في العاشر من مايو عام                                                                              
Dear sir , السيد العزيز 
I'm one of your customers and it is a pleasure to write to you . I am
writing to inquired about my withdrawal . Yesterday , I got my
monthly bank statement . to my surprise , I found in in it a
withdrawal I hadn’t done . The date of the withdrawal shows that it
had been done on the fifth of July . 

يوم. المسحوبات لستفسار عن أكتب للانا . أن أكتب إليكممن السرور أنا احد الزبائن و
في داخل كشف، وجدت لدهشتي .الشهري  المصرفي كشف الحساب حصلت على، أمس

.من تموز  15الحساب مسحوبات لم يسبق لي ان اسحبها تعود الى تاريخ 
I had been in a picnic in Iraq at that time . How could I have done
such a withdrawal ! I'm sure that you will check it up and inform me
about that . I'm looking forward to hearing from you . Thank you
very much . 
Your sincerely , 
Ali Ahmed 

فعل هذه المسحوبات أسحب أو أيمكن لي أن كيف .في ذلك الوقت في العراق لقد كنت بنزهة
 .شكرا جزيل. الى السماع منك انا اتطلع .من ذلك وتبلغني به  ستحقق أنا متأكد بأنك! 

, المخلص لك 
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علي أحمد 

UNIT SIX LESSON 10
Making money : جمع او تكوين المال
Saving for the future is something that is instilled in us from an early
age .  As children , we learn not to spend all our pocket money at
once but to put some aside to buy something bigger later on . When
we start work, we are encouraged to put money into pension plans to
save for our retirement so that we can continue to enjoy a good
standard of living when we are older . 

أن ل، علينا أن نتعلم كأطفال. منذ سن مبكر  غرسناه� في أنفسنا هو امرا الدخار للمستقبل
،العمل بعندما نبدأ. بوقت لحق  شيء ما أكبر لشراء لكن جيبنا بصورة سريعة أموال ننفق كل
الخاص بنا لكي نتمكن من لتوفير التقاعد خطط المعاشات التقاعدية لوضع المال فييشجعنا 

 .كبار السن  عندما نكون من المعيشة بمستوى جيد الستمرار في التمتع
There are many ways in which we can make our money work for us .
Banks inform us of different types of savings accounts , with more or
less Interest the longer we leave our money with them . Some savings
accounts suit regular savers , others are more appropriate for those
of us who wish to invest a fixed sum . Savings accounts benefit
people who do not need to access this money, and lf we can forget it
is there so much the better ! 

بأنواع تبلغنا المصارف .بالنسبة لنا أموال عملنا يمكننا جمع العديد من الطرق التي هناك
مع حسابات أموالنا نترك على مدى فائدة أو أقل، مع أكثر حسابات التوفير  مختلفة من

أكثرالبعض الخر . ( المنتظمين ) العاديين  للمدخرين مناسبة حسابات الدخار بعض .التوفير
الناس منها يستفاد حسابات التوفير .ثابت  استثمار مبلغ الذين يرغبون في لولئك منا ملئمة

 !فهذا أفضل بكثير ,ننسى ذلك   أنإذا كنا نستطيعو ، هذا المال للوصول إلى الذين ل يحتاجون
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Finally-minded people who follow the markets invest in stocks and
shares . For many, this can be both a hobby and a way of making a
lot of money . It's a risky business , however, and there are no
guarantees . The major players in this game are the specialists . You
can certainly lose a lot of money as well as gain it , and it is not the
answer for people who need a fixed sum at the end of their
investment period . 

بالنسبة. السهم والوراق المالية أسواق الستثمار في الذين يتبعون بتفكير ماليا الناس
عمل انه. الكثير من المال طريقة لجمع و هواية يكون على حد سواء هذا يمكن أن للكثيرين،

هذه اللعبة اللعبين الرئيسيين في. ضمانات  ليس هنالك أي، على أية حال ، معرض بالمخاطر
ذلك، الموال ، اضافة الى ان تكتسب الكثير من يمكن أن تخسر أنت بالتأكيد .المتخصصين  هم

 .استثمارهم  فترة في نهاية مبلغ محدد الذين يحتاجون إلى للشخاص وليس هذا هو الجواب
Money can also be made through investing in property . Spending a
lot of money to begin with can bring significant profit if the property
is sold on at a later date when property prices have increased . Once
again , there is no guarantee that you will make a profit or even
break even , but generally speaking, money invested in property is
safe in the long tern . It is this type of investment that is becoming
more and more popular in the UK at the moment . People are
beginning to see the value of buying up property to rent out . The
rent pays the instalments on the loan or mortgage , and then when
the investor needs the money he or she can sell up and realize the
Profit . This is particularly Popular with people who inherit an
amount of money who want to do more with the money than let it
sit in a savings account .

u أن تجمع من خلل استثمار في العقارات  ينفق الكثير من المال لكونه� ربح. النقود يمكن أيضا
مرة أخرى، ليس هناك ما.  كبير إذا تم بيع العقار في وقت لحق عندما أسعار العقارات تزداد 

u أو تعادل ، لكن بصفة عامة ، الموال المستثمرة في العقار  آمنا يضمن بأنك ستحقق أرباحا
هذا هو النوع من الستثمار الذي أصبح أكثر شعبية في المملكة المتحدة. على المدى البعيد 
اليجار يدفع أقساط. الناس بدأوا يرون قيمة من شراء عقارات لليجار . في الوقت الراهن 

على قرض أو رهن عقاري ، ثم عندما يحتاج المستثمر المال هو أو هي يمكن أن يبيعوا
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u من المال والذين يودون. ويحققوا الرباح  هذه الشعبية الخاصة لدى الناس الذين يرثون مبلغا
.أن يحققوا مال أكثر من ترك المال في حسابات التوفير 

However people choose to invest their money , whether it is in
savings accounts , pension plans, stocks and shares or property, etc ,
it is more sensible than keeping it in a box under the bed as our
grandparents often used to do! And although some young people
cannot see the value in saving for their old age When they are still in
their twenties, there are a lot of retired people today who wish they
had done more with their money when they were younger .

، خططحسابات التوفير سواء كان ذلك في لستثمار أموالهم يختار الناس ,على أية حال 
من أكثر عقلنية، الى آخره ، فمن أو الممتلكاتالسهم والوراق المالية المعاشات التقاعدية ، 

بالرغم منو !غالبا اعتادوا على فعل ذلك  أجدادنا كما تحت السرير في صندوق الحتفاظ بها
في كانوا ل يزالون عندماشيخوختهم ل في الدخار قيمة ل يستطيعون رؤية بعض الشبابأن 

عندما أموالهم الذين كونوا الناس المتقاعدين اليوم الكثير منهناك . العشرينات من العمر 
 u .كانوا أصغر سنا

Answer or complete the following sentences : أجب او أكمل الجمل التالية 
1- Why should people save money for the future ? 

لماذا ينبغي للناس ادخار المال للمستقبل ؟ -1
  - To save for their retirement and to continue to enjoy a good 
     standard of living when we are older . 

. لينقذوا تقاعدهم ويستمروا بمستوى عيش جيد عندما يكونوا كبار السن - 
2- When do people get a lot of interest of their saving accounts ? 

متى يحصل الناس على المزيد من الفائدة لحسابات توفيرهم ؟  -2
  - When they leave their money longer in the saving accounts . 

. عندما يتركوا اموالهم اطول مدة في حسابات التوفير - 
3- How can people get invest of their money ? ) Mention two ways (

(اذكر طريقتين ) كيف يمكن للناس الحصول على استثمار لموالهم ؟  -3
  - By putting the money in stocks and shares or in property . 

. من خلل وضع الموال في الحصص و السهم او في العقارات - 
4- How can people get benefit of their money ? 

كيف للناس ان يحصلوا على فائدة من أموالهم ؟  -4
  - By saving accounts and leave money there for a long time . 

. من خلل حسابات التوفير وترك الموال هناك لوقت طويل - 
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5- What is the most popular investment in the UK at the moment ? 
ما هو الستثمار الكثر وجوداu في بريطانيا الن ؟  -5

  - In UK the most popular investment in property . 
u في العقارات -  . في بريطانيا الستثمار الكثر شعبيا

6- When we start work , we are encouraged to put money into a
pension plans to use it when we are retired . 

لتستعملها عندعندما نبدأ العمل فأننا نشجع بوضع الموال في خطط الراتب التقاعدي  -6
.  التقاعد

7- Saving accounts benefit people who don’t need to access this
money . 

.حسابات التوفير يستفيد منها الناس الذين ل يحتاجون الوصول الى هذا المال  -7
8- Financially-mended people who follow the markets invest in

stocks and shares can certainly lose a lot of money as well as
gain it . 

المتابعون للستثمار في السواق و السهم اوالناس اصحاب العقول التجارية هم  -8
. يستردونها او يخسروا اموالهم ويمكن ان الحصص

Now do Exercise A to D in Activity Book : انجز الن التمارين في كتاب النشاط
A- Circle the correct answer according to the text : 
u الى النص             طوق بدائرة حول الجواب الصحيح وفقا
1- When we are children : عندما نكون أطفال
  a( We start to save for when we are older. u نبدأ بالتوفير عندما نكون أكبر سنا
  b( We are taught the value of saving . نتعلم قيمة التوفير 
  c( We often buy big things . نشتري اشياء كبيرة في اغلب الحيان
 2- We can get more interest : يمكننا الحصول على المزيد من الهتمام
a( If we keep our money in our account for a long time . 
اذا احتفظنا بنقودنا في حسابنا لوقت طويل     
b( if we change accounts often . اذا نغير الحسابات في اغلب الحيان
c( if we put in a fixed amount . اذا وضعنا في كمية ثابتة

3- Investing in stocks and shares : الستثمار في السهم و الوراق المالية
   a( is a good way for anyone to make money. فكرة جيدة لي شخص لجمع المال
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   b( will always make a profit . أرباح u سيحقق دائما
   c( is fun for some people . مرح بعض الناس
4- If you buy property : اذا كنت تشتري العقار
a( you can make a lot of profit from rent .
بإمكانك جمع الكثير من الربح من اليجار         
b( you don’t need a loan . ل تحتاج الى قرض
c( you may get a lot of money when sell it . 
 ربما تحصل على الكثير من النقود عندما تبيعها     

B- Find the words in the text that complete the following phrases : 
                   جد كلمات في النص لكمال العبارات التالية      
1-put some aside   جانباوضع البعض  u 6ا -a risky business   العمال التجاريةمخاطرة
2-pesion plans 7 الراتب التقاعدي   خطط - major players الرئيسيوناللعبون  
3-regular savers  8 المنتظمونالموفرون - break even تعادل
4-a fixed sum 9 الثابت                 المبلغ - realize the profit  الربحأحصل على
5- financially minded ماليامتدبر 
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UNIT SEVEN LESSON 1
What Can I Study ? ما الذي يمكنني دراسته�
Now do exercises in the Activity Book : أنجز الن التمارين في كتاب النشاط
      Write down ideas from your discussion:أكتب الفكار من المناقشة الخاصة بك
Why people study after they have finished school ?
               لماذا يدرس الناس بعد انتهائهم من المدرسة ؟
To learn new skills to get a good job , and these years after school are
called the senior phase of learning . 

  وهذه السنوات بعد المدرسة تسمى المرحلة  ,   لتعلم خبرات جديدة للحصول على وظيفة جيدة 
                                .  العليا من التعليم 

What people study after have finished school ?  
           ماذا يدرس الناس بعد انتهائهم من المدرسة ؟
There are many different subject that they can study like English ,
Arabic , Science etc. and this depend on wishing the students .  

  ,  اللغة العربية   ,   هنالك العديد من المواضيع التي يمكن للطلب دراستها مثلu اللغة النكليزية 
      .  وهذا يعتمد على رغبات الطلب   .   الخ  ,   العلوم 

Where  people study after have finished school ?  
         أين يدرس الناس بعد انتهائهم من المدرسة ؟
They study in many universities or colleges to get higher education . 

  .   يدرس الطلب في العديد من الجامعات او الكليات 
         Match the following definitions to the words in bold on page 64 
         of the Student's Book : 

:في كتاب الطالب  64أوصل التعاريف التالية الى الكلمات المكتوبة في الخط العريض صفحة  
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1  get on a list of people                                 register 
 الحصول على قائمة من السماء                                  يسجل
2  a large meeting to discuss something      conference
      اجتماع كبير لمناقشة شيء ما                             مؤتمر    
3  a practical lesson                                       workshop
ممارسة الدرس                                                حلقة دراسية     
4  a written request                                       application
         طلب خطي                                                     طلب    
5  working quickly and well                         efficient 
      العمل بسرعة و بشكل جيد                                 كفؤ     

6  be on a list for a class                                   enroll 
   لتكون قائمة لصف                                                يسجل    
7  make something better                               enhance 
  صنع شيء ما افضل                                          نمى او زيادة     
8  allowed into a place                                    admitted
مقبول, السماح بالتفضل بمكان ما                                 معترف به       

      Write nouns to these verbs below , use the suffixes to help you
complete the words in the box : 

لمساعدتك لكمال( الضافات النهائية ) استخدم اللواحق , اكتب اسماء لهذه الفعال ادناه 
: الكلمات 

اذا انتهت الكلمة بحرف صحيح وقبله� حرف علة واحد يضاعف الحرف الصحيح ونضيف* 
ونضيف i ( (      ) y) وقبله حرف صحيح يقلب  ( y) الضافة اما اذا انتهت الكلمة بحرف 

. الضافة 

الضافات                                                                         

Verb فعل Noun اسم
enhance enhancement تعزيز 
enrol enrolment  تسجيل
apply application طلب 
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admit admittance / admission اعتراف او قبول
attend attendance حضور
register registration  تسجيل

Q / complete the sentences with a word from the box :
                       أكمل الجمل بالكلمات من الصندوق
 

1- You can enhance your computer skills by taking an evening class .
.  مهاراتك بأجهزة الكومبيوتر من خلل الفصول الدراسية المسائية  تحسين يمكنك -1

2- You must send your application to the school by 10 May if you
want to start in July .

من مايو اذا كنت تريد ان تبدأ في   10 الى المدرسة في خضون  طلبكيجب عليك ارسال -2
.  يوليو 

3- Many scientists will be giving presentations at the conference on
the environment . 

. حول البيئة  مؤتمرالعديد من العلماء سيقدمون عروض في -3
4- Because she is an excellent pianist , Ameena was admitted to a

very good music school . 
.  بها بصورة جيدة  معترفأمينة, لكونها عازفة البيانو بشكل ممتاز  -4

5- You can register for this class by completing a form online . 
.  لهذا الفصل الدراسي من خلل ملئ استمارة عبر النترنت  التسجيليمكنك -5

6- When I left school I had few qualifications , but I got a good job
after taking a computer class . 
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يطور       مؤهلت    /مقبول       مؤتمر            يحسن/يسجل             طلب              اعتراف



لكنني حصلت على وظيفة جيدة بعد,   المؤهلتعندما تركت المدرسة كان لي عدد قليل من -6
. بدأ الفصل الدراسي الخاص بالكومبيوتر 

UNIT SEVEN LESSON 2
A language school  مدرسة اللغات) مدرسة تعليم اللغة  (

هذه الصيغ وذلك( عمل ) هنالك خمس صيغ لزمن المستقبل ومن المهم لنا حفظ استخدام* 
. لن من خللها نحدد نوع الصيغة المطلوبة بالمتحان 

Future Tenses : ) صيغ المستقبل (

1( Future Simple : المستقبل البسيط
تكوين توقعات او امال حول, اعطاء آراء , يستخدم المستقبل البسيط للتحدث عن تنبؤات - 

. المستقبل او لتكوين وعود 

- I will have a lot of work to do for this class .

- They won't finish their project on time . 

- Will you see Kamal in class ? 
- Where will you see Kamal ? 
2( Present Continuous For Future : المضارع المستمر لزمن المضارع
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ت+ مصدر مجرد  + will + الفاعل -1  . ) Affirmative اثبات (

ت+ مصدر مجرد  + won't + الفاعل -2  . ) Negative نفي (

ت+ مصدر مجرد + + الفاعل  will اداة السؤال ان وجدت + -3  ? ) Question سؤال (



يستخدم المضارع المستمر للتنبؤ لزمن المضارع للتحدث عن خطط مستقبلية محددة او- 
u يستخدم مع الوقت او التاريخ , ترتيبات ثابتة  . زمن المضارع المستمر غالبا

- Tom is meeting me in front of the library . 

- He is not going home for the holidays .

- Are you driving to school this morning ? 
- When are you driving to school ? 

3( going to – For Future : لزمن المستقبل ) going to صيغة )  

.للتحدث عن خطط و نوايا   ( going to)تستخدم صيغة - 

- I am going work harder next year . 

- We aren’t going to stay up late tonight . 

- Is Ali going to apply to the programme ?

4( Future Continuous : المستقبل المستمر

يستخدم المستقبل المستمر للتأكيد على الطابع المستمر للعمل او الحدث على مدى فترة من- 
.الوقت وبما تكون هذه الفترة من ساعة واحدة الى سنة او اكثر 

) اثبات Affirmative ( . ت + ingفعل + is/are/am + الفاعل -1

) نفي Negative ( . ت + ingفعل + is/are/am + not + الفاعل -2

فعل+ + الفاعل  is/are/am اداة السؤال ان وجدت + -3 ing + ت ? ) Question سؤال (
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ت+ مصدر مجرد  + is/are/am + not + going to + الفاعل -2  . ) Negative نفي (

is/are/am اداة السؤال ان وجدت+ -3 + going++الفاعل ت+ مصدر مجرد  ? ) Question سؤال (



- Tom will be going to university in the Autumn . 

- I won't be staying at a hotel because I can stay with friends . 

- Will your friends be arriving tonight or tomorrow ?  

5( Present Simple For Future : المضارع البسيط لزمن المستقبل

يستخدم المضارع البسيط للتحدث عن احداث مستقبلية والتي تكون على جدول زمني او- 
. مواعيد 

- My classes start tomorrow at nine o'clock .
- My class starts at 6:00 . 

       Complete the sentences using the words in bold in the brochure
on page 65 of the Student's Book :

u الكلمات المكتوبــة بالخط العريض في الكتيب صفحة  في كتــاب 65أكمل الجمل مستخدما
: الطالب 

1- On the first day , the students take a placement test . 
  .   (  الدراسي   )   تحديد المستوى  بدأ الطلب بامتحان, في اليوم الول  -1

2- Many students take an intensive language course . 
 .بدرس اللغة  مكثفة العديد من الطلب بدأوا بدورة -2

3- The maximum   number of students is 10 . 

) اثبات Affirmative ( . ت + ingفعل + will + be + الفاعل -1

ت+ مصدر مجرد  + won't + going toاو  will not + الفاعل -2  . ) Negative نفي (

) سؤال Question ( ?ت  + ing فعل+ be ++الفاعل  will اداة السؤال ان وجدت + -3
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  .10لعدد الطلب هو  الحد القصى -3
4- You have to pay your course fees in advance . 

!  اجور الفصل الدراسي واجب عليك ان تدفع -4 . مقدما
5- A qualification in English is mandatory if you want to study in

England . 
 .  اذا كنت تريد الدراسة في انكلترا امر الزامي التأهيل في اللغة النكليزية -5

UNIT SEVEN LESSON 3
Improve your computer skills 

طور مهاراتك في استخدام الحاسوب

Work Today العمل اليوم
There are many ways in witch you can improve your job prospects .
One of them is to take computer classes . Computers are used in
more and more business , and most jobseekers should be familiar
with basic computer programs . Learning new computer skills can
also help you change careers , and the number of people enrolling in
computer classes is increasing . 

هذه الفرص واحدة من.  فرص العمل الخاصة بك يمكنك تحسين التي هنالك العديد من الطرق
u في الكومبيوتر أن تأخذ معظم، أجهزة الكمبيوتر أكثر فأكثر في الشركات  تستخدم.  دروسا

تعلم مهارات .الساسية  الكمبيوتر برامج ينبغي ان يكونوا على دراية بالباحثين عن العمل
في فصول الملتحقينعدد الشخاص و، تغيير المهن  تساعدك على يمكن ان الجديدة الكمبيوتر
.يتزايد  الكمبيوتر او دروس

Depending on the class they choose , students can learn basic or
more advanced computer skills . Classes that teach the use of
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spreadsheets are popular , since spreadsheets are use in many
businesses to show information in table form . For example ,
spreadsheets are very often used to show financial information .
Photographers and artists ay want to take classes in digital graphic
design . 

.يمكن للطلب تعلم مهارات الكومبيوتر المتقدمة , العتماد يكون على الصنف الذين يختارونه� 
حيث يتم استخدام البيانات في,  تعتبر أكثر شعبية جداول البياناتالفئات التي تتعلم استخدام 

المصورين و. العديد من الشركات كثيراu ما تستخدم جداول البيانات لظهار المعلومات المالية 
.  الرقمية الرسوم البيانيةالغنائين ربما يرغبون بأخذ دروس في تصميم 

People with these skills can help create illustrations for publishers or
advertising agencies , or work in television . Classes in web designs ,
which teach how to create and maintain a company website , are
becoming more and more popular . 

الناس مع هذه المهارات يمكن ان تساعدهم على انشاء الرسوم التوضيحية للناشرين او
  النترنت  )   تصميم المواقع اللكترونية الدروس في . القسام الدارية او العمل في التلفزيون 

. أصبحت اكثر فأكثر شعبية , التي تعلم كيفية انشاء و الحفاظ على موقع الشركة  , (
While computer classes are a part of many university programmes ,
you don’t have to be a student to take a computer class . Many
universities offer continuing education classes that you can take in
the evening . There are also an increasing number of online classes
that you can take from home . The advantage of these classes is that
you can study whenever you want . 

ليس من الواجب, بينما الدروس الخاصة بالكومبيوتر هي جزء من العديد من برامج الجامعة 
العديد من الجامعات تقدم فصول تعليم. ان تكون طالب لخذ دروس خاصة بالكومبيوتر 

u عدد متزايد من الفصول الدراسية على. مستمرة والتي يمكنك اخذها في المساء  هنالك ايضا
الستفادة من هذه الفصول الدراسية هو انه� يمكنك. النترنت التي يمكنك أخذها من المنزل 

. الدراسة وقتما تشاء 
If you decide to take a class online , make sure you get information
about the site that is offering the class . Some are excellent and can
help you get a better job , but others are not very good . Finally , if
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you are very self-disciplined and can work without a teacher , you
can buy a book about computers and teach yourself , but
explanations can sometimes be quite complex and need practical
demonstration . 

تأكد من الحصول على معلومات عن الموقع, اذا قررت ان تأخذ درس على شبكة النترنت 
البعض منها ممتازة ويمكن ان تساعدك للحصول على وظيفة. الذي يعرض او يقدم الدرس 

ويمكن ان تعمل,  منضبط ذاتيااذا انت جداu , أخيراu . والبعض الخر ليست جيدة جداu , افضل 
لكن التوضيحات قد, يمكنك شراء كتاب حول أجهزة الكومبيوتر وتعلم نفسك , بدون معلم 

u معقدة جداu وتحتاج الى مظاهرة  . علمية ( شرح ) تكون أحيانا

Now do exercises in the Activity Book : الن أنجز التمارين في كتاب النشاط
      Match the words in bold on page 66 of the Student's Book with
the definitions below :  

:في كتاب الطالب مع التعاريف ادناه  66أوصل الكلمات المكتوبة بالخط العريض صفحة 
1- able to make yourselfto things even when you don’t want to do

them self-disciplined . 
. منضبط ذاتيا= قدار على جعل نفسك ان تفعل أشياء حتى عندما ل تريد ان تفعلها  -1

2- a programme that lets you arrange information in tables spread
sheets . 

. جدول البيانات= البرنامج الذي يتيح لك ترتيب المعلومات في جدول  -2
3- a person who is looking for a job jobseeker . 

. الباحث عن عمل= الشخص الذي يبحث عن وظيفة  -3
4- creating a website web design . 

.  تصميم الموقع اللكتروني= انشاء موقع على شبكة النترنت  -4
5- creating pictures for books , brochures , etc. graphic design . 

.  الرسوم البيانية. = الخ , الكتيبات , رسم صور للكتب  -5
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       Reread the article on page 66 of the Student's Book and answer
the following questions : 

: في كتاب الطالب وأجب هذه السئلة  66أعد قراءة المقالة صفحة 
1- Give two reasons for improving skills . 

. أعط سببين لتحسين مهارات الكومبيوتر  -1
- To improve job prospects . - لتحسين فرص العمل .                                      
- To help find a new career .                       - للمساعدة على ايجاد مهنة جديدة .
2- Why are spreadsheets used a lot in businesses ? 

لماذا يتم استخدام جداول البيانات كثيراu في الشركات ؟  -2
- Because they can show information in table form . 

.لنها يمكن ان تظهر معلومات على شكل جدول - 
3- What sort of company would a graphic designer work for ? 

أي نوع من الشركة ستقوم بعمل الرسوم البيانية ؟  -3
- A publisher , advertising agency or TV station . 

. القسام الدارية او محطة التلفاز , النشارين - 

4- Why is it becoming easier to find courses in computer skills ? 
لماذا أصبح من السهل العثور على دروس في مهارات الحاسوب او الكومبيوتر ؟  -4

- Because you can study whenever you want . 
. لن يمكنك الدراسة وقتما تشاء - 

5- What are the three main ways of studying computer skills ? 
ما هي الطرق الثلث الرئيسية لدراسة مهارات الكومبيوتر ؟  -5

- On a course , online or from a book .
. النترنت او من خلل الكتاب , الفصل الدراسي -  

        Put the verb in brackets in the correct future form . Use the
present Simple , present continuous or going to + infinitive            : 

مضارع, مضارع بسيط ) ضع الفعل ما بين القواس في الشكل الصحيح لزمن المستقبل 
 ( : going toمستمر او صيغة 

1- Some day , Ahmed is going to take ) take ( a computer class so he
can get a better job . 

.للجملة اعله وذلك لنها تتحدث عن خطط او نوايا مستقبلية ( ( going toاستخدم صيغة  -1
2- My new class starts ) start ( tomorrow . 

B
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تم استخدام صيغة المضارع البسيط لزمن المستقبل للجملة اعله لنها تتحدث عن احداث -2
. مستقبلية بسيطة 

3- He is going to tell ) tell ( Dana she passed the exam . 
.للجملة اعله وذلك لنها تتحدث عن خطط او نوايا ( ( going toتم استخدام صيغة  -3

4- They are leaving ) leave ( at 10.00 . 
تم استخدام صيغة المضارع المستمر لزمن المستقبل وذلك لن الجملة تتحدث عن خطط -4

. مستقبلية محددة 
5- We are having / are going to have ) have ( a party on Wednesday .

Can you come ? 
. تم استخدام صيغتين للجملة اعله لزمن المستقبل وذلك لن الجملة تتحدث عن نوايا  -5

6- The term begins ) begin ( on September 3 . 
. تم استخدام صيغة المضارع البسيط لزمن المستقبل وذلك لنها تتحدث عن مواعيد  -6

Q / Use the words in the box to make sentences about the future : 
: أستخدم الكلمات في الصندوق لتكوين جمل حول المستقبل 

1- At some time soon , I'll be teacher . 
2- The plane arrives tomorrow at 3.00 . 
3- We are having a trip to Europe in the summer . 
4- We'll be leaving while you are at work . 
5- They finish the work next year . 

:  ملحظة
للجملة الولى لزمن المستقبل البسيط لنه ( some time soon) تم استخدام الضرف ( 1

. يشير الى توقعات أو تنبؤات 
للجملة الثانية لزمن المضارع البسيط ( tomorrow at 3.00) تم استخدام الضرف ( 2

. لزمن المستقبل لنه� يشير الى جدول زمني أو مواعيد 
للجملة الثالثة لنه� يشير الى توقعات أو ( in the summer) تم استخدام الضرف ( 3

( . وقت محدد ) ترتيبات ثابتة 
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للجملة الرابعة لزمن المضارع المستمر لزمن …. ( while) تم استخدام العبارة ( 4
. المستقبل لنها تؤكد على الطابع المستمر 

للجملة الخامسة لزمن المضارع البسيط لزمن ( next year) تم استخدام الضرف ( 5
. المستقبل وذلك لنه� يشير الى توقعات زمنية على شكل جدول زمني أو مواعيد 

UNIT SEVEN LESSON 4

Summer Courses  الدورات الصيفية) الدروس  (
- Read the catalogue to find the answer to Exercise A in your Activity
Book : 

. في كتاب النشاط الخاص بك  Aأقرأ الدليل ليجاد اجابات لتمرين 

" Course catalogue : summer courses "
الدروس او الفصول الصيفية(: الدرس)دليل الفصل 

We offer a wide range of courses for people who want to change
jobs , get a better job or study for pleasure . To enroll , please
complete the application from at the end of the catalogue .
Computers : Basic web design
Venue : online Dates : 1 May to 10 October 
This is for people with no prior knowledge of web design .
Learn techniques for creating simple websites . 

نحن نقدم مجموعة واسعة من الدروس او الدورات بالنسبة للشخاص الذين يرغبون في
يرجى مل, للتسجيل . للحصول على وظيفة أفضل او الدراسة من أجل المتعة , تغيير وظائفهم 

. استمارة الطلب في نهاية الدليل 
. تصميم مواقع النترنت الساسية : أجهزة الكومبيوتر 

أكتوبر  10مايو الى  1من : التسجيل عبر النترنت : المكان 
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. هذا هو للناس الذين ليس لديهم معرفة مسبقة من تصميم مواقع النترنت 
.  تعلم تقنيات لنشاء مواقع بسيطة 

English : English for work 
Venue : University Campus  Dates and time : 15 July to 1 August
Tue & Thurs. 5.00-7.00 . 
This course is for people with a good level of English who want to
learn vocabulary they can use at work . 

النكليزية للعمال : اللغة النكليزية 
أغسطس الثلثاء و 1يوليو الى  15من : التواريخ و الوقات للحرم الجامعي : المكان 

 ( .7.00-5.00. )الخميس 
هذا الفصل او الدرس للشخاص ذو المستوى الجديد في اللغة النكليزية الذين يرغبون في

. تعلم المفردات ويمكن استخدامها في العمل 

English : Protecting environment 
Venue : University Campus  Dates and time : 23 & 24 June 9.00-5.00.
A two-day course designed for people who work in the petrol or gas
industries . Learn about new technologies for protecting our
environment .

حماية بيئتنا : اللغة النكليزية 
 5.00-9.00. يونيو   24و  23: التواريخ و الوقات للحرم الجامعي : المكان 

.دروس او فصول لمدة يومين مصممة للشخاص الذين يعملون في صناعة البترول او الغاز 
. تعلم تكنولوجيات جديدة لحماية بيئتنا 

English : Secretarial skills 
Venue : University Campus  Dates and time : 1 June to 30 June
Sunday to Thursday 9.00-12.00 . 
Improve your typing and your knowledge of computer programmes
such as Word , Excel and Power point . A good way to enhance your
job prospects .  
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مهارات السكرتارية : اللغة النكليزية 
يونيو من يوم الحد الى 30يونيو الى  1: التواريخ و الوقات للحرم الجامعي : المكان 

 . 12.00-9.00الخميس 
طريقة جيدة لتعزيز فرص ( . Word) تحسين الكتابة الخاصة بك و العمل على برنامج مثل 

. العمل الخاصة بك 

      Scan the course catalogue on page 67 of the Student's Book and
answer the questions :

: في كتاب الطالب وأجب السئلة  67تصفح فصول الدليل صفحة 
1- Which course does not take place on the university campus ?

أي من الفصول الدراسية ل تأخذ في الحرم الجامعي ؟ -1
- Basic web design .  –   تصميم مواقع النترنت الساسية     .  
2-  Which course meets twice a week ? 

أي من الفصول الدراسية تؤخذ مرتين في السبوع ؟  -2
- English for work .  –   اللغة النكليزية من اجل العمل     .                                          
3- Which course is for beginners ? 3- أي من الفصول الدراسية مصمم للمبتدئين؟
- Basic web design .  –   تصميم مواقع النترنت الساسية     .  
4- Which course is for people who already have a job ? 

أي من الفصول الدراسية للشخاص الذين يمتلكون بشكل مسبق وظيفة ؟  -4
- Protecting our environment . – حماية بيئتنا .                                            
5- What does venue mean ?؟                               ) venue5- ماذا تعني كلمة ) 
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d

h

e

a( where something takes place            b( when something takes place
زمان حدوث شيء ما                                       مكان حدوث شيء ما          

6- If you enhance your job prospects , you …..
.....انت , اذا كنت تعزز فرص العمل الخاصة بك  -6

a   improve them .                                   b( reduce them . 
تقليل من تحسينها                                                تحسنها                         

     Match the beginnings and endings of the sentences : 
أوصل بدايات و نهايات الجمل                                                   

1- When I was 10                      a( saw that classes started in June . 
عندما كنت في العاشرة من العمر             شاهدت بان الفصول الدراسية بدأت في يونيو
2- I can't stay long because     b( I thought I would be pilot . 
  ل أستطيع البقاء مدة أطول                    ضننت بأنني سأكون طيارا    
3- Next semester we                 c( they were having dinner with a friend.
           الفصل الدراسي المقبل نحن                هم تناول العشاء مع صديق    
4-They didn’t stay for             d( she was going to get to bed early .
     dinner because                          بأنها ستصل الى الفراش في وقت مبكر
لم يستقروا الى وقت العشاء لن     

5- She left sleepy and decided      e( you will get there on time . 
  شعرت بالنعاس و قررت                         سنصل هناك في الوقت المقرر     
6- She studied English because     f( will be studying Biology at school .
    درست اللغة النكليزية لنها                       سندرس علم الحياء في المدرسة     
7- If you leave now , I think           g( I'm meeting my brother at 6.00 . 
أعتقد                     لنني سأقابل او التقي اخي في تمام الساعة, اذا غادرت الن     
السادسة
8- When I read the catalogue , I     h( she knew she would be travelling

الفهرس او القائمة) عندما قرت الكتالوك   (        for work . تعلم ستسافر للعمل 

Future in the past : المستقبل في زمن الماضي
u نريد ان نقول كيف المستقبل بدا في ذلك الوقت , عندما نتحدث عن زمن الماضي -  .أحيانا

. والمقصود بذلك بأن القول قيل في زمن الماضي وفي ذلك الوقت يقصد منه� المستقبل 

قارن بين الجملتين
1- I thought I would study history and become a teacher . 
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2- Next , I think I will study business . 
. تتحدث الجملة الولى عن نضرة من الماضي الى المستقبل - 
. تتحدث الجملة الثانية عن نضرة الحالية لزمن المستقبل - 

نستخدم افعال ماضية والتي عادة, عندما نتحدث عن المستقبل من وجهة نضر من الماضي * 
جدول تحويل صيغ المستقبل الحالي الى المستقبل بزمن. تستخدم للحديث عن المستقبل 

: الماضي 

             صيغة المستقبل الحالي         صيغة المستقبل بزمن الماضي
ت+ مصدر مجرد  + would + الفاعل ت+ مصدر مجرد  + will + الفاعل.   .
. ت + ingفعل + is/are/am + الفاعل. ت + ingفعل + was/were + الفاعل
ت+مصدر مجرد +was/were + going to + الفاعل ت+ مصدر مجرد + is/are/am + going to + الفاعل.   . 
. ت + ingفعل + will be + الفاعل. ت + ingفعل + would be + الفاعل

ت+ ماضي  فعل + الفاعل  ت+ مضارع  فعل + الفاعل .   .

:- لحظ المثلة
- I enrolled in a class on web design because I thought , I would learn
a lot . 

كان( التعلم ) أي ان . " سجلت في درس تصميم مواقع لنني أعتقدت سأتعلم الكثير " 
( . وقت التسجيل في الدرس ) مستقبل بالنسبة للماضي 

- She couldn't come to the party because she was taking an exam the
next day . 

لحظ – عدم حضور" ) لم تتمكن من حضور الحفلة لن لديها امتحان في اليوم التالي " 
الحفلة – ماضي بالنسبة – للمتحان – في المستقبل والذي هو بدوره ماضي بالنسبة للوقت

( . الحالي 
1( She is going to her computer course tomorrow . 
    I found out she was going to her computer course tomorrow . 
    ) Re-write using the future in the past (
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2( He is going to be librarian . He decided he was going to be
librarian . 

    ) Re-write using the future in the past (

UNIT SEVEN LESSON 5
" Volunteers at Children's Hospital "

المتطوعين في مستشفى الطفال
- Discuss the following question in pairs : ناقش السئلة التالية بشكل مزدوج
1( What is a volunteer ? ما هو المتطوع
- A volunteer is someone who works without being paid . 
       . المتطوع هو شخص ما الذي يعمل بدون ان يدفع له� مال   
2( How can you find volunteer work ? كيف يمكنك ان تجد عمل تطوعي
- You can find it by looking at websites that have information on
volunteer opportunities . 
يمكنك ان تجد عمل طوعي من خلل النظر الى المواقع اللكترونية التي تحتوي على معلومات

. عن فرص التطوع 

3( Why do people volunteer ? لماذا الناس تفعل عمل طوعي
- To help other people , learn more about a possible career and take
care of children .

.  لمعرفة المزيد عن المهن المحتملة و الهتمام بالطفال , لمساعدة الناس 
4( What can you learn from volunteering ? ماذا يمكنك ان تتعلم من التطوع
- You can learn : يمكنك أن تتعلم
1  to handle greater responsibilities . للتعامل مع مسؤوليات أكبر
2  new skills . خبرات أو مهارات جديدة
- Read the three paragraphs and make notes in Exercise A in the
Activity Book :  في كتاب النشاط  A  اقرأ الفقرات الثلث وقدم ملحظات في تمرين
Batool
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There have been a lot of natural disasters in the last few years , and
they made me realize I wanted to do something that would help
other people . I decided then that I was going to become a volunteer ,
working for an organization without being paid . I looked at internet
sites to get information about volunteer opportunities . I saw that
Children's Hospital needed volunteers for many different jobs , such
as playing with the children , giving patients directions and typing
letters . I'm a librarian , so I decided to volunteer to work in the
hospital library . I organize the medical books and magazines that
the doctors and nurses read . I also supervise young volunteers , so I
now have management skills as well as library skills . This
experience has helped me get a job with more responsibilities . 

بتول
أدرك بأنني جعلتني، والتي القليلة الماضية في السنوات الكوارث الطبيعية الكثير من هناك

صبح متطوعة، اعمل لصالحبعد ذلك بأن ا قررتثم . شيء يساعد الناس أردت أرغب بفعل
معلومات حول للعثور على النترنت مواقع تصفحت. (اجور)دون دفع لي مال منظمة بال

، مثللعديد من الحالت المختلفة متطوعين مستشفى الطفال بحاجة إلى رأيت. فرص التطوع
، لذلكأمين المكتبة أنا .الرسائل وكتابة توجيهات المرضى( إعطاء)الطفال، منح  اللعب مع

التي الطباءالمجلت الطبية الكتب و نظمت .المستشفى مكتبة أن اعمل فيقررت 
الن المهارات، لذلك أمتلك المتطوعين الشباب اشرف على أيضا أنا .يقرأونها والممرضات

للحصول على وظيفة هذه التجربة ساعدتني .الخاصة بالمكتبة المهارات فضلH عن الدارية
.المزيد من المسؤوليات مع

Layla 
I'm 18 years old and I'm graduating in the Spring . I think I might
want to be a nurse , but I'm not sure , I'm volunteering at the
Children's Hospital to help me decide if working in a hospital is the
right job for me . I work a four-hour shift , answering the phones
and giving information to patients and their parents . Although I
don’t do what nurses do , I work with them a lot and talk to them
about their job . As a result , I'm getting a very good idea of what a
nurse's day is like . I really enjoy my job , and I've made a lot of new
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friends , too . if anyone wants to do volunteer work , I advise them to
contact a charity they are interested in supporting . 

ليلى
،لست متأكدة، لكن ممرضة أعتقد بأنني ربما أن أكون. الربيع في وتخرجت سنة 18 عمري

المستشفى وظيفة للمساعدة في اتخاذ قرار فيما إذا العمل في الطفال في مستشفى تطوعت
معلومات وإعطاء الهواتف، الرد على أربع ساعات متناوبة لمدة أعملانا  .بالنسبة لي مناسبة

معهمأنا أعمل الممرضات  ما تفعله ل افعل على الرغم من أنني. اولياء امورهمللمرضى و 
أنا حقا .اجدا فكرة جيدة احصل على، أنا نتيجة لذلك  .أتحدث معهم عن وظائفهمكثيراu و

يريد أن إذا كان أي شخص. ، أيضامن الصدقاء الجدد  الكثير، وامتلكتاستمتعت بوظيفتي
.التي تهتم بالدعم  خيرية بالمنظمات البالتصال أنصحهم، انا عمل طوعي يفعل

Ibrahim
When I started volunteering at the hospital , I spent a lot of time
with the children . Being ill is never fun , but children can get scared
when they are in a hospital and I wanted to make them feel better . I
went to visit them in their rooms and played with them and read
them stories . after that , I got a different volunteer hob writing
articles in the hospital newsletter . The two jobs are very different .
To work with children , you have to enjoy working with people ,
whereas to write articles you have to be able to work on your own . I
miss working with the children , but working on the newsletter has
taught me a lot of new skills .

ابراهيم 
قضيت الكثير من الوقت مع الطفال لكون, عندما بدأت العمل التطوعي في المستشفى 

u لم يشعر بالمرح لكن الطفال يمكن ان يحصلوا على الخوف او الذعر عندما المريض مطلقا
ذهبت لزيارتهم في غرفهم. يكونوا في المستشفى وأردت ان أجعلهم يشعرون على نحو افضل 

حصلت على وظيفة تطوعية مختلفة كتابة, بعد ذلك . ولعبت معهم وقرأت لهم القصص 
من الواجب, للعمل مع الطفال , كلتا الوظيفتين مختلفتين . المقالت في نشرة المستشفى 

في حين كتابة المقالت واجب عليك ان تكون قادر على, عليك ان تتمتع بالعمل مع الناس 
لكنني أعمل في الرسالة الخبارية التي علمتني الكثير, فقدت العمل مع الطفال . العمل لوحدك 

. من المهارات الجديدة 
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Linking Words : أدوات الربط
تستخدم هذه الدوات لربط المعلومات بين أجزاء النص وتكون على عدة انواع ما مؤشر

: إزاءها 
 A )  لطرح أمثلة يمكن استخدام الدوات التالية-:

- for example 
- for instance                  uعلى سبيل المثال, مثل
- such as 

B )  اذا كان هنالك سبب ولعطاء نتائج لهذا السبب يمكن ان نستخدم الدوات التالية -:
- as a result           نتيجة لذلك
- therefore                 
- so                         اذن, لذلك  

C )  لبيان الترتيب الزمني يمكن استخدام الدوات التالية-:
- First   uفي بداية المر,  اول
- next   u لحقا
- then   ثم
- after that   بعد ذلك
- once   عندما, حالما
- as soon as   حالما

D )  لبيان الفكار المتناقضة يمكن استخدام الدوات التالية -:
- however    لكن, مع ذلك
- whereas    في حين, بينما
- while   بينما

E )  لبيان المقارنة بين شخصين او شيئين يمكن استخدام الدوات التالية -:
- like    مشابه, مثل
- un like    مختلف, بخلف
       Read about linking ideas and answer the following : 

u ) أقرأ عن ادوات الربط واجب السئلة التالية  ( :المتعلقة بالفقرات الثلث المذكورة سابقا
1- Find an example of type A linking in the first paragraph . 

الدوات التي تستخدم لعطاء أمثلة او) لدوات الربط في الفقرة الولى  Aجد مثال لنوع -1
(تفاصيل 

- Such as playing with the children …..

229
   6th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي               
  

B



2- Find an example of type B linking in the second paragraph . 
(الدوات التي تستخدم مع نتائج البحث)لدوات الربط في الفقرة الثانية Bجد مثال لنوع   -2

- As a result , I'm getting a very good idea of what  a nurse's day is
like . 
3- Find example of type C and D linking in the third paragraph . 

,الدوات التي تستخدم للترتيب الزمني ) في الفقرة الثالثة  Dو  Cجد امثلة لنوع  -3
(المقارنة او التناقض 

- after that , I got a different volunteer job ……. ) time order ( . ….
you have to enjoy working with people , whereas to write articles …
…… . ) comparison or contrast ( . 
       Complete the text with linking words from the box : 
                     أكمل النص بكلمات الربط من الصندوق

1  Once he leaves university , Mike is going to have more time for
voluntary work . The work is quite time-consuming . 2 However ,
Mike thinks it gives him a lot of skills that will be useful later in
life . He likes variety of hospital work ,  3  for instance working with
patients and supervising other staff . 
4  Unlike most of his friends , Mike can't use a computer . That will
soon change . He is going on a course next week ,  5   so in six
months he should be good at using spreadsheets and even web
design . 

العمل تماما. مايك سيمتلك المزيد من الوقت للعمل التطوعي ,  يغادر الى الجامعة عندما  1
  uطويل u مايك يعتقد بأن العمل الطوعي سيمنحه� الكثير من المهارات,  مع ذلك 2يستغرق وقتا

3مايك يحب العمل المختلف في المستشفى  . والتي ستكون مفيدة في وقت لحق في الحياة 
. العمل مع المرضى و الشراف على الموظفين الخرين على سبيل المثال

u . مايك ل يستطيع ان يستخدم الحاسبة , u لمعظم اصدقائه خلفا  4 سيذهب. هذا سيغير قريبا
 في ست اشهر ينبغي لي ان اكون جيد فيلذلك  5, الى فصل دراسي السبوع المقبل 

. استخدام جداول البيانات وحتى تصاميم مواقع النترنت 
      Underline the correct form of the verb : 

C

however    for instance    first      unlike     once    so     while
مع ذلك    على سبيل المثال   اولu         بخلف       عندما   لذلك     بينما /لكن
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1- She decided she is becoming / was going to become a volunteer
after watching a programme on television . 

2- Layla thought she would like / likes nursing , but now she's not
nurse . 

3- Ibrahim can't stay out late because he was starting / is starting
his new job tomorrow .

4- Ibrahim had to leave early because he was having / had to meet
his friends . 

5- I know he will be sleeping / would be sleeping when I get home ,
as he always goes to bed early . 

6- In my old job , my shift started / starts at 6.00 every wednesday ,
and I worked until 9.00 . 

7- The volunteer promised the children he was / would be back the
following week .  

I think it can be quite difficult to be away from home for a long
time , and the language differences might cause problems . However
, in general I think it would be very useful for me to learn new skills
and meet new people . At the same time , I could help people who
have skills less than me . 
أعتقد من الصعب جداu ان تكون بعيد عن المنزل لفترة طويلة و الختلفات اللغوية ربما تسبب

بصورة عامة أعتقد بان المر سيكون جداu مفيد بالنسبة لي  لتعلم مهارات, لكن . مشاكل 
استطيع  مساعدة  الناس  الذين  يمتلكون,  في نفس  الوقت .  جديدة  و مقابلة  ناس جدد  

. اقل مني ( مهارات ) 

UNIT SEVEN LESSON 6
Learning Experiences خبرات التعلم

للجابة( الدرس الرابع من هذا الفصل ) راجع صيغ المستقبل في زمن الماضي : ملحظة 
. على التمرين أدناه 

       Rewrite the sentences using the future in the past : 
1- I've decided I am going to learn Arabic . 
I decided I was going to learn Arabic . 
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2- My employer says the company will give me on-the-job training . 
My employer said the company would give on-the-job training .
3- He is going to a painting class this evening . 
I found out he was going to painting class that evening . )this
that (
4- I know the classes start in the summer .
I knew the classes started in the summer .
5-  I am very disappointed to learn  the owner will be closing the

company in the autumn . 
I was very disappointed to learn the owner would be closing the
company in the autumn . 

UNIT SEVEN LESSON 7
Books and the Internet الكتب و النترنت 
Read about essays that express opinions in Exercise A in the
Activity Book : 

في كتاب النشاط وماذا يقول نص المقال Aاقرأ عن المقالت التي تعبر عن الراء في تمرين 
A : On the whole , I think that the Internet is very useful if you
want to get general information about a topic . But if you really
want to learn , a book is better . 

A :  اذا كنت ترغب في الحصول على معلومات, على العموم uاعتقد ان النترنت مفيد جدا
u ما  u ان تتعلم . عامة حول موضوعا . الكتاب هو الفضل , لكن اذا كنت تريد حقا

B : Unlike the authors of websites , the authors of books are easy to
identify . It is therefore easier to decide if a book is reliable . Books
also give you more on most websites . In addition to having more
content , you can read a book wherever you are . Although using
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the Internet is convenient , it is becoming easier to get books
without leaving your home by ordering them online . 

B : فمن. مؤلفي الكتب هم بسهولة يتم تحديدهم لذلك ,  مؤلفين مواقع النترنت بخلف
الكتب توفر لك المزيد من المعلومات المتعمقة. السهل ان تقرر ما اذا كان الكتاب موثوق به 

 الى وجود المزيدبالضافة. بدلu من النترنت لنها اطول من النصوص على معظم المواقع . 
u اينما كنت ( , المضمون ) من المحتوى   من ان استخدام منعلى الرغم. يمكنك أن تقرأ كتابا

اصبح من السهل الحصول على الكتب من دون ترك, ان استخدام النترنت مريح او سهل 
. منزلك عن طريق طلب على النترنت 

C : With the arrival of the Internet , some people thought we would
not need books any longer , but people are still buying books and
borrowing books from the library in great numbers . In this essay I
will look at some of the advantages and disadvantages of using the
Internet and buying books . 

C :  لكن, بعض الناس بالرغم من اننا لن نحتاج الكتب لفترة طويلة , مع وصول النترنت
في هذا المقال سنلقي. الناس مازالوا يشترون الكتب و القتراض من المكتبة بأعداد كبيرة 

. نظرة على بعض من مزايا و مساوئ استخدام النترنت وشراء الكتب 
D : One of the main advantages of the Internet is that it is
convenient . You do not need to go the bookshop or the library . If
you have an Internet connection , you can get information from
home at any time . The Internet lets you get information from a lot
of different sources , for instance , from articles , from explanations
in an online encyclopedia , or even from chatting with other people
about a subject that interests you . Once you have an Internet
connection it is also cheaper than buying books . However , the
different sources of information are not always reliable . People can
write whatever they want on their website ,  and it is not always
true .  

D :  ل تحتاج للذهاب الى حانوت. واحد من المزايا الرئيسية للنترنت انه� مريح بالستخدام
يمكنك الحصول على معلومات من, اذا كان لديك اتصال بالنترنت . يبيع الكتب او المكتبة 

شبكة النترنت تتيح لك الحصول على معلومات من الكثير من المصادر. منزلك في ا وقت 
او, من توضيحات في موسوعة على النترنت , من المقالت , على سبيل المثال , المختلفة 
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عندما تتصل بالنترنت., حتى من خلل الدردشة مع اشخاص اخرين عن موضوع يهمك 
باختلف مصادر المعلومات تكون ليست موثوقة دائما, لكن . يكون ارخص من شراء الكتب 

u بصورة, يمكن للناس كتابة ما يريدون على مواقعهم على النترنت .  وهذا ليس صحيحا
. دائمة 

       Read about opinion essay : اقرأ حول رأي المقالت
:- لكتابة أي مقال أتبع الخطوات التالية - 
.وضع اسم الموضوع المراد الكتابة عنه في منتصف الصفحة ( 1
.وستتحدث فيها عن ما تكتب  ( Introduction) تبدأ المقال بالمقدمة ( 2
و ستتحدث في هذا النص عن ( The body of the essay) بعد ذلك نكتب نص المقال ( 3

u ومثيرة تفاصيل ويجب ذكر اسباب لهذه التفاصيل و التي من شأنها تجعل المقال أكثر اقناعا
. للهتمام 

بهذه الحالة بإمكانك الجابة على كل جانب بفقرة خاصة على, اذا ذكر جانبين لسؤال ( 4
. حدى ومن ثم تكملة المقال 

.   وستكتب فيها ملخص افكارك وآرائك  ( Conclusion) تنتهي المقال بالخاتمة ( 5
      Read the essay on page 70 of the Student's Book and put the
paragraphs in order below :
بكتاب الطالب وضع الفقرات في الترتيب ادناه 70اقرأ المقالة صفحة  :                           
1- Introduction : C                                                                 C 1- المقدمة
2- Body :  D    and    B                                                      B   و      D    2-

النص
3- Conclusion :   A                                                                  A 3- الخاتمة

Read the essay again and answer the questions : 
            اقرأ المقالة مرة اخرى واجب هذه السئلة

1- According to the writer,what are the advantages of the Internet ?
u الى الكاتب ما هي مزايا النترنت ؟-1 وفقا

- It is convenient . There are many sources of information . 
. هنالك العديد من مصادر المعلومات . سهل / مريح - 

2- What is the main disadvantage of the Internet ?
ما هو العيب الرئيسي للنترنت ؟ -2

- The information is not always reliable . 

A

B

C
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u موثوقة -  . المعلومات ليست دائما
3- What are the advantages of books ? 

ما هي مزايا الكتب ؟ -3
- The information is more reliable . You can find more in-depth
information . The ideas are better developed . They are more
convenient . You can buy them easily ) online ( . 

الكتب أكثر. تطوير أفضل الفكار . يمكنك ايجاد معلومات معمقة . المعلومات موثوقة - 
( . على شبكة النترنت ) يمكنك شرائها بسهولة . سهولة 

4- Some people think that the Internet is more convenient to use
than a book . What does the writer think ? 

ماذا يعتقد الكاتب ؟. بعض الناس يعتقدون بان النترنت أكثر سهولة من استخدام الكتاب  -4
- The Internet is fine for general information , but books help you
learn better . 

لكن الكتب تساعدك على التعلم بصورة, النترنت هو جيد للحصول على معلومات عامة - 
. أفضل 

Q/ Write an essay about " The advantages and disadvantages of
using the internet and buying books " :

" : مزايا و مساوئ استخدام النترنت وشراء الكتب " أكتب مقالة عن 
يمكن كتابة المقالة في بداية الدرس السابع للجابة عن هذا الموضوع شرط ان يجري- 

u للتمرين    ( .الخاتمة + النص + مقدمة  ) Bترتيبها وفقا
       Look at how the words in brackets are used in the essay . Use
them to rewrite these sentences . 

استخدم هذه الكلمات لعادة هذه. أنظر كيف الكلمات ما بين القواس استخدمت في المقالة 
: الجمل 

1- Books can be used  anywhere . Computers can't be used
anywhere . 

) unlike ( – Unlike computers , books can be used any where . 
.للربط بين جملتين لمعرفة الختلف بينهما  unlike) ) تستخدم * 

2- You can do more than just read information on the Internet . You
can listen to the news as well . 

C

Unlike +  الجملة الولى, فاعل الجملة الثانية  .
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) In addition ( – In addition to reading information on the internet ,
you can also listen to the news . 

. لضافة معلومات اضافية  ( In addition) تستخدم * 

3- Buying books can be expensive. Using the Internet can be
cheaper . 
) but ( -  Buying books can be expensive , but using the internet cab
be cheaper . 

. لربط جملتين متناقضتين وتستخدم فقط في منتصف الجملة  ( but) تستخدم * 

4- Using the Internet is sometimes dangerous . You can't get a virus
from reading a book . 
) although ( – Although using the Internet is sometimes dangerous ,
you can't get a virus from reading a book .

لربط جملتين متناقضتين حدث يمكن استخدامها في البداية او ( although) تستخدم * 
 ( . but) المنتصف حدث يأتي بعدها جملة حدث اول عكس استخدام 

UNIT SEVEN LESSON 8

In addition  +ing  الجملة الخرى, ت + فعل رئيسي بصيغة  .
حدث اول                          حدث ثاني                             

. جملة حدث ثاني تناقضية + but , جملة حدث اول

Although +   جملة حدث ثاني, جملة حدث اول  .
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Write an essay of 100 to 120 words giving your opinion about the
statement : Distance learning is a better way to learn than learning
in a classroom . 

u رأيك حول هذا البيان او التصريح  120الى  100أكتب مقالة من  :كلمة معطيا
" . التعلم عن بعد افضل طريقة من التعلم في الفصول الدراسية "  

With arrival of the internet , several people wish to distance
learning . I think that it is the best way to learn but in some cases it
is .  

انا اعتقد انها افضل. العديد من الناس يرغبون في التعلم عن بعد . مع وصول النترنت 
. طريقة للتعلم لكن في بعض حالتها 

Distance learning is a new way of learning and study , it allows you
to study at home or office , according to your own schedule .
generally , each course comes by video tapes or computer diskettes
etc . Although distance learning has a lot of advantages such as :
Fees are less expensive or you can work at anytime . It has also a lot
of a disadvantages for example , you can't have class discussions or
you can't get immediate answer from the teacher etc . 

تتيح لك الدراسة في المنزل او الدائرة او. التعلم عن بعد هي طريقة جديدة للتعلم و الدراسة 
u الى الجدول الزمني الخاص بك , المكتب  u كل فصل دراسي يأتي عن طريق. وفقا عموما

بالرغم التعلم عن بعد يمتلك الكثير من. اشرطة الفيديو او اقراص الكومبيوتر الى اخره 
 uيمتلك الكثير. الجور اقل كلفة او يمكنك العمل في أي وقت : المزايا مثل u التعلم عن بعد ايضا

 uاو ل يمكنك الحصول على( جماعية ) ل يمكنك اجراء مناقشات صفية : من المساوئ مثل
. جواب فوري من المعلم الى اخره 

On the whole , although distance learning has a lot of a
disadvantages , but it is good way for learning if you really want to
learn . 

لكنها طريقة جيدة, بالرغم من ان الدراسة عن بعد تمتلك الكثير من المساوئ , على العموم 
u تريد ان تتعلم  . للتعلم اذا انت حقا
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UNIT SEVEN LESSON 9
       Match a word from the column on the left with a word from the
column on the right to make compound nouns : 

:أوصل كلمة من العمود على اليسار مع كلمة من العمود على اليمين لتكوين أسماء مركبة 
1  Internet  النترنت               a( design  تصميم
2  course   فصل دراسي           b( skills  مهارات
3  self    ذاتي                          c( connection  اتصال 
4  web    موقع النترنت             d( discipline انضباط
5  computer  الحاسوب            e( fees  اجور 
      Write words for these definitions : أكتب كلمات لهذه التعاريف
1- A computer program that is useful if you are working with

numbers . spreadsheet .
  .  جدول البيانات . برنامج الكومبيوتر يمكن ان يكون مفيداu وإذا كنت تعمل مع الرقام  -1

2- The place where you hold a course on concert , for example . venue
  .   مكان    .على سبيل المثال , المكان الذي يعقد به فصل دراسي او حفل موسيقي  -2

3- improve ) for example , job prospects ( enhance . 
  .  تعزيز ( فرص عمل , على سبيل المثال ) تحسين  -3

4- An organization that provides help or raise money for people in
need charity . 

  .  مؤسسة خيرية المنظمة التي تقدم مساعدة او تجمع التبرعات للمحتاجين  -4
5- talk or communicate informally , for example on the Internet chat

  .   دردشة على سبيل المثال على شبكة النترنت , الحديث او التواصل غير رسمي  -5
      Complete the sentences : أكمل الجمل
1- I'd like to train as a librarian because I love books and libraries .

  أمين المكتبة -1
2- She's a medical student . She should qualify as a doctor in two

year's time . 2-  في كلية الطب  )   طبي     (  
3- Next year I plan to enrol on a course to improve my English . 

 تسجيل -3
4- If you are a manager , you have to supervise other employees . 

 تشرف -4
5- Last summer my father ,who is a scientist , attended a big

conference in London .                                         5- مؤتمر

A

b
B

C
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       Choose the best alternative : أختر البديل الفضل 
1- Dana is going to volunteer / volunteers at the hospital when she

has more time . 
2- Volunteer training will be beginning / begins on the first of the

mouth . 
3- She is meeting / meets the director tomorrow morning . 
4- I think she will like / will be liking the work . 
5- She learns / will be learning a lot of new skills . 

       Circle the correct ending for the sentences :
طوق بدائرة حول النهاية الصحيحة للجمل             
1- If we don’t hurry , we'll be late . The train … 

a  leaves at 11.00 .    b ( will leave at 11.00 . 
2- I'm sorry I can't go with you . I …

a( will go to the dentist's then . b  am going to the dentist's then . 
3- Your room is a mess . When …

a  are you going to clean it up ?  b( do you clean it up ?
4- Think of me tomorrow at 9.00 . I ….

a will be taking a really difficult exam .  b( will take a really
difficult exam . 

5- She didn’t pass the exam last time . I hope … 
a( she will be doing better this time .  b  she will do better this
time . 

      Put the verbs in brackets into the correct future form to
complete the conversation . In some cases , more than one form is
possible . 

في بعض. ضع الفعال ما بين القواس في الشكل الصحيح لزمن المستقبل لتكملة المحادثة 
. هنالك أكثر من شكل واحد لزمن المستقبل من المحتمل يستخدم , الحالت 

D

E

F
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Nour : I am taking / am going to take ) take ( a computer class at
the university . 
Aziz : That's a good idea . I am going to take  ) take ( an English
class if I can find one near my house . 
Nour : have you tired the Speakwell Language School ? That's near
your house . 
Aziz : No . When do  classes  start ) start ( ?
Nour : Classes begin / will begin ) begin ( next week . 
Aziz : That's too bad  . I'll be visiting / 'm visiting / 'm going to visit
) visit ( my uncle next week . We are leaving ) leave ( on Monday . I
think I'll be back Friday morning . I'll call you when I arrive . 
Nour : Ok . But call me in the afternoon . In the morning I'll be
sitting ) sit ( in my computer class !
  
      Rewrite the sentences using the future in the past : 
u زمن المستقبل في الماضي             أعد كتابة الجمل مستخدما
Examples :
I'm going to learn Chinese . 
I decided I was going to learn Chinese . 
I know the course will start in September .
I knew the course would start in September . 
1- She's going to her computer course tomorrow night . 
I found out she was going to her computer course tomorrow night . 
2- He's going to be librarian . 
He decided he was going to be librarian . 
3-Hasan thinks he will enjoy a career in graphic design . 
Hasan thought he would enjoy a career in graphic design . 
4- Ammar will be working late , so I won't call him early in the

morning . 
I knew Ammar would be working late , so didn’t call him early in
the morning .  

G
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5- The Internet connection will be working again soon . 
Our teacher promised that the Internet connection would be
working again soon . 
6- They can't come to the beach because they're taking an exam the
next day . 
They couldn’t come to the beach because they were taking an exam
the next day .
7- I'm very disappointed to hear that the health club is closing
down . 
I was very disappointed to hear that the health club was closing
down . 
        Write a short essay giving your  opinion about this  statement
" studying while you're working is worth all the hard work " . You
should write 100-120 words : 

u رأيك حول  "الدراسة اثناء عملك هو شيء يستحق كل هذا العمل الشاق " أكتب مقالة معطيا
: كلمة  120-100أكتب من . 

          To get more knowledge is something useful and desirable .
Knowledge is power and more knowledge you have , the more
powerful you are . 

المعرفة هي قوة و الكثير. للحصول على المزيد من المعرفة هو شيء مفيد و مرغوب فيه 
. كثير من القوة لديك , من المعرفة التي تمتلكها 

Many people study while they are working to provide themselves
with opportunities to be better and to obtain enough money which
allows them to complete their studying . Personally , I completely
agree with studying while people are working because it helps them
to pay fees for their studying , bring new skills and get a chance to
change their working when they can not continue the rest of their
life with a boring job . 
العديد من الناس يدرسون بينما هم يعملون لتزويد انفسهم بفرص ليكونوا افضل و لكسب نقد

u . كافية التي تمكنهم اكمال دراستهم  u متفق مع الدراسة اثناء عمل الناس, شخصيا انا تماما
جلب مهارات جديدة و الحصول على فرصة, بدفع الجور لدراستهم ( العمل)لنه� يساعدهم 

. لتغيير اعمالهم عندما ل يستطيعون الستمرار بقية حياتهم مع وظيفة مملة 

G
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On the whole , although studying while people working is very
difficult but success in our life needs all the hard work . 

بالرغم من ان الدراسة اثناء عمل الناس هو امر في غاية الصعوبة لكن النجاح, على العموم 
. في حياتنا يتطلب كل هذا العمل الجاد 

UNIT SEVEN LESSON 10
Using the library استخدام المكتبة 
Read the text and choose the best title اقرأ النص و اختر افضل عنوان 
a( HOW TO PASS YOUR EXAMS كيفية اجتياز المتحان الخاص بك 
b( A NEW CAREER  مهنة جديدة
c( WORKING IN A BANK   العمل في المصرف  

- Read one paragraph and then explain the content in your own
words : اقرأ فقرة واحدة ثم وضح المحتوى في الكلمات الخاصة بك
When I left school , I started working for a bank . I gave people
information about their accounts and cashed cheques . I enjoyed it
for a while , but then I decided it wasn’t what I wanted to do for the
rest of my life . I had this idea that I would quite like a job which
involved travelling . However , I didn’t know what sorts of jobs
there were or what I needed to study . so I started coming to the
Central Library of Baghdad regularly to look for information that
might help me . I was astounded by the help that is available to
people like me . 

أعطي الناس معلومات حول حساباتهم. بدأت العمل في المصرف , عندما انهيت المدرسة 
لكن بعد ذلك قررت بان ل استمر مع العمل, استمتعت لفترة من الوقت . وصرف الصكوك 

u على سبيل المثال. الذي ل اريد القيام به لبقية حياتي  خطرت لي هذه الفكرة التي اودها تماما
لم اكن اعرف ما هي انواع الوظائف هناك او ما الذي, الوظيفة التي تنطوي على السفر لكن 

لذلك بدأت بالمجيء الى المكتبة المركزية في بغداد بانتظام للبحث عن. احتاجه للدراسة 
.كنت مندهش من خلل المساعدة التي تتاح للناس الذين مثلي . معلومات التي قد تساعدني 
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The library has a range of information for people who are looking
for the right career . Firstly , there's a whole selection of books
about different careers . They describe the various jobs and also tell
you what skills or qualifications you need to do them . I've been
taking a different book out each week . It' really interesting . A lot
of the time we only think about the jobs that we often hear about ,
but there are so many unusual jobs around . And with new
technology , new jobs are appearing all the time . There are also
books with advice on how to find job vacancies and also how to
prepare for and get through interviews . I've learnt a lot about how
important body language is in an interview and also how to look
businesslike . They explain how to write a good CV too , which is
really important . 

اول. تمتلك المكتبة مجموعة من المعلومات للشخاص الذين يبحثون عن مهنة مناسبة 
تصف وظائف مختلفة وتخبرنا ما هي. هنالك قسم كامل من الكتب تتحدث عن مهن مختلفة 

مثير للهتمام. أعرت كتب مختلفة كل اسبوع . المهارات او المؤهلت التي تحتاج للقيام بها 
 u لكن هنالك الكثير من, كثير من الوقت نفكر فقط في الوظائف التي كثيراu ما نسمع عنها . حقا

فرص عمل جديدة في, فرص العمل النادرة في مكان قريب مني ومع التكنولوجيا الجديدة 
u كتب مع مشورة حول كيفية العثور على وظائف شاغرة و. الظهور في كل وقت  هنالك ايضا

u كيفية الستعداد لذلك و الحصول من خلله� على مقابلت  تعلمت الكثير عن مدى اهمية. ايضا
u كيف يبدو عملي  ايضا, شرحوا كيفية كتابة السيرة الذاتية . لغة الجسد في المقابلة و ايضا

u مهم  . انه� لمر حقا
If I need to learn new things or take extra qualifications , I can get
information about classes at the library , too . They have some
school and college catalogues , and there are computers where I can
look for information about evening and summer classes . I hadn’t
realized there were so many different things I could study ! Since I
want to travel , I'm sure I'll need better language skills , so I
definitely need to improve my English , and maybe learn another
language , too. In addition to information about the classes , the
library also has a lot of its own  materials to  help me do this  . It
has 
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books in English , and also lets you borrow DVDs with language-
learning and exercises . They have information about language tests
, and practice books to help prepare for examinations if you need
the qualifications . 

يمكنني الحصول على معلومات, اذا كنت بحاجة لتعلم اشياء جديدة او اتخاذ مؤهلت اضافية 
u , حول الدروس في المكتبة  ,ببعض المدارس و الجامعات ( قوائم ) لديهم فهرس . ايضا

وهنالك اجهزة كومبيوتر حيث يمكنني البحث عن معلومات حول الدروس المسائية و
,لم اكن ادرك ان هنالك اشياء كثيرة مختلفة تمكنني سأحتاج لمهارات لغوية افضل . الصيفية 

u , ربما تتعلم لغة اخرى , لذلك انا بالتأكيد بحاجة لتحسين لغتي النكليزية  بالضافة الى. ايضا
u الكثير من المواد الخاصة لمساعدتي في القيام, معلومات حول الدروس  المكتبة تمتلك ايضا

u استعارة اقراص الفيديو, تمتلك المكتبة كتب في اللغة النكليزية . بذلك  والسماح لك ايضا
,لديهم معلومات عن اختبارات اللغة . الرقمية مع العاب وتمارين تعلم اللغة النكليزية 

.   وتمارين الكتب للمساعدة للستعداد في المتحانات اذا كنت بحاجة الى مؤهلت 
Another important section at the library is its daily selection of
newspapers and magazines . I look through these to find job offers
because it's good to know what job are available . I also look at
interesting job sites on the Internet . The librarian have told me
how to get information about companies . I can find out where the
are , what they do and how big the are . This will be useful
information when I decide to apply for a new job , I'm sure all this
research will pay off and that one day I will have my dream job .
And it will all be thanks to the library . 

أتطلع من خلل هذه. آخر جزء مهم في المكتبة هو الختبار اليومي للصحف و المجلت 
u على مواقع. العروض لنه� من الجيد ان تتعرف عن ما هي الوظائف المتاحة  وأتطلع ايضا

وقال امناء المكتبات لي عن كيفية الحصول على. العمل المثيرة للهتمام عبر شبكة النترنت 
ماذا نعمل وكم حجم هذه, وأستطيع معرفة اين هذه المعلومات . معلومات عن الشركات 

انا. هذه ستكون معلومات مفيدة عندما اقرر للتقدم للحصول على وظيفة جديدة . المعلومات 
بيوم واحد سيكون لي الوظيفة التي( نتائجه� ) واثق من ان كل هذا البحث سيؤتي بثماره 
. كنت احلم بها وسيكون ذلك بفضل المكتبة 
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Answer or complete the following questions : اجب او اكمل السئلة التية
1- Why does the writer need to improve his English language ? 

لماذا يحتاج الكاتب لتحسين لغته ؟                                       
- Because he'd like a job with involved travelling . 
                   لنه� يرغب بوظيفة فيها سفر     
2- The library has a range of information for people who are

looking for the right career . 
. وظيفة مناسبة تحتوي المكتبة على معلومات للناس الذين يبحثون عن 

3- Why are new jobs appearing all the time ?
u ؟           لماذا تكون الوظائف الجديدة ظاهرة دائما
- Because of new technology . بسبب التقنيات الحديثة
4- how is the daily selection of newspapers and magazines in a
library useful ?

كيف تكون انواع الصحف و المجلت اليومية في المكتبة مفيدة ؟              
- We can look through them to find job offers because it is good to
know what jobs are available .

يمكننا البحث من خللها ليجاد عروض وظيفية لنه� من حسن الحظ ان نتعرف مما متوفر
.من وظائف 

5- What does the whole section of books about different careers in a
library describe ? 
                         بماذا تصف كل انواع الكتب عن الوظائف في المكتبة ؟
- They describe the various jobs and tell us what skills or
qualifications we need to do them . 

. تصف مختلف الوظائف و تخبرنا عن المهارات و المؤهلت التي يريدونها او يحتاجونها 
6- In the library , the writer has learnt a lot about how important
the body language is in an interview and how to write a good CV . 

يتعلم الكاتب كثيراu عن اهمية لغة الجسد في المقابلة وكيف يكتب السيرة الذاتية, في المكتبة 
.بصورة جيدة 

7- The writer would like a job which involved travelling .
السفريرغب الكاتب بوظيفة تتضمن   .                         
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8- If you want to improve your language , a library has books in
English and also lets you borrow DVDs with language-learning
games and exercises . 

u , اذا اردت تحسين لغتك  تستعير اقراص وتمارينففي المكتبة كتب في النكليزية وايضا
  .   والعب في اللغة 

9- When the writer was working in a bank , he gave people
information about travelling ) True / False ( . 

  ) × ( .    اعطى للناس معلومات حول السفر, عندما عمل الكاتب في المصرف 
10- The writer decided to look for a new job because he failed in his
work for the bank ) True / False ( . 

  ) × (  .    قرر الكاتب البحث عن وظيفة جديدة لنه� فشل بعمله� بالمصرف
11- The writer has learnt a lot about how body language is
important in interviews ) True / False ( . 

  ) √ ( .    تعلم الكاتب الكثير عن لغة الجسد وهي لغة مهمة في المقابلت
12- The writer  found books about  different careers  in  the library
) True / False ( . 

  ) √ ( .     وجد الكاتب كتب عن المهن المختلفة في المكتبة
13- The writer could get information about evening and summer
classes from the librarian ) True / False ( . 

) × ( . استطاع الكاتب الحصول على معلومات حول الدراسة المسائية من المكتبة 
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Now do the exercises in the Activity Book : انجز الن التمارين في كتاب النشاط
       Read the text on page 71 of the Student's Book . Decide if these
statements are true ) T ( or false ) F ( : 

: قرر فيما اذا هذه الجمل صحيحة ام خاطئة . في كتاب الطالب  71اقرأ النص صفحة 
1- The writer wants to find a job in his country . 

. الكاتب يرغب بالعثور على وظيفة في بلده  -1
2- At the library the writer can learn how to apply for jobs . 

. في المكتبة الكاتب يمكن ان يتعلم كيفية التقدم للوظائف  -2
3- The writer can borrow DVDs from the library . 

. الكاتب يمكن ان يقترض اقراص الفيديو الرقمية من المكتبة  -3
4- He reads newspapers at the library to find out what is happening
in the world . 

. الصحف في المكتبة لمعرفة ما يحدث في العالم ( الكاتب ) يقرأ  -4
5- He has already applied to some companies . 

u تقدم بطلب للحصول على وظيفة لبعض الشركات  -5 . الكاتب مسبقا
      What do these words mean in the text ? Circle the correct
answer :  طوق بدائرة حول الجابة الصحيحة. ماذا تعني هذه الكلمات في النص  
1- astounded  
a( disappointed مخيب المل
b( surprised مندهش
c( upset منزعج
2- body language 
a( how you sit and move كيف يمكنك الجلوس او النتقال
b( how you dress كيف ترتدي الملبس
c( how you talk كيف تتحدث
3- appropriately 
a( in the correct way في الطريقة الصحيحة
b( at the right time في الوقت المناسب
c( for the right reasons من اجل السباب الصحيحة
4- since 
a( from this time من هذا الوقت
b( although بالرغم
c( Because بسبب او من اجل
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-5 pay off
a( bring a lot of money جلب الكثير من المال
b( bring the right results جلب نتائج صحيحة
c( help me become a librarian ساعدني لصبح أمين مكتبة 
       Complete the sentences about the text : أكمل الجمل حول النص
1- The author enjoyed his job for a while . However , he didn’t

know what sort of jobs there were or what I needed to study . 
لم يكن يعرف ما هي انواع الوظائف هناكلكن . المؤلف استمتع بوظيفته� لفترة من الزمن  -1

.  او ما الذي يحتاجه� للدراسة
2- At the library you can get information about looking for a job ,
such as There are so many unusual jobs around . 

2-  uهنالك الكثير منفي المكتبة يمكنك ان تحصل على معلومات حول البحث عن وظيفة مثل
.  الوظائف النادرة القريبة منك

3- The library has information about language tests . It also
practice books to help prepare for examinations if you need
qualification . 

u . المكتبة تمتلك معلومات حول اختبارات اللغة  -3 تمارين الكتب للتهيئة اوتمتلك ايضا
.  الستعداد للمتحانات اذا كنت بحاجة الى هذه المؤهلت
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UNIT EIGHT LESSON 1
Our natural resources مواردنا الطبيعية 
- Read the text اقرأ النص
      Natural resources are materials that are found in nature . Air ,
water , land and trees are all natural resources , as are petrol and
gas . We use natural resources in hundreds of different ways . For
example , we use land to grow food and water to drink . We use
petrol and gas for energy . Because they are so essential to human
life , natural resources must be used wisely . 

الراضي و, الماء , الهواء . مواردنا الطبيعية هي المواد التي تم العثور عليها في الطبيعة 
نستخدم الموارد الطبيعية في مئات. الشجار جميعها موارد طبيعية وكذلك البترول و الغاز 

نستخدم الراضي لزراعة المحاصيل الغذائية ومياه, على سبيل المثال . من الطرق المختلفة 
الموارد, نستخدم البترول و الغاز للطاقة لنها جداu ضرورية للحياة البشرية . الشرب 

. الطبيعية يجب ان تستخدم بحكمة 
      Some natural resources are renewable . This means that they do
not disappear completely when they are used , or that they can
replace themselves quickly as they are used . Trees are renewable
resources because more trees can be planted and grow . Some
resources , however , are nonrenewable . These cannot replace
themselves as quickly as they are used .Petrol is considered a
nonrenewable resources  because it takes thousands of years to
form . We know that nonrenewable resources must be renewable as
efficiently as possible , and we must concentrate on developing
other methods of using renewable resources , such as energy from
the sun . 

u عندما يتم( . التجديد)بعض الموارد الطبيعية قابلة للتدوير  هذا يعني انها ل تختفي تماما
بعض. الشجار هي مورد متجدد لن اكثر الشجار يمكن زراعتها و تنمو . استخدامها 

هذا ل يمكن استبدالها او يحل محلها بسرعة كما. هي غير متجددة , ومع ذلك , الموارد 
نحن. يعتبر البترول مورد غير قابل للتجديد لنه� يأخذ الف السنين ليتكون . استخدمت 

من الواجب لنا, نعرف بأن الموارد غير قابلة لتجديد يجب ان تستخدم بأكبر قدر من الكفاءة 
. ان نركز على تطوير اسليب اخرى من استخدام الموارد المتجددة مثلu الطاقة من الشمس 
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      Somewtimes , the way we use natural resources can harm the
envirnoment . Coal and pertol cause greenhouse gases that
contribute to global warming . Another potentially disastrous
activity is that large numbers of trees are cut down by farmers or
logging companies , and new ones cannot grow fast enough to
replace them . This process is called deforestation , and endangers
the habitates of other plants and many animals . Destruction of the
previously plentiful rainforests is particularly worrying , as these
trees are the source of much of the word's oxygen . Fortunately ,
scientists are finding ways to limit damage to the environment when
these resources are used , but a lot of work still needs to be done . 

الفحم و. الطريقة التي تستخدم بها الموارد الطبيعية يمكن ان تضر البيئة , في بعض الحيان 
نشاط كارثي آخر( . الحتباس الحراري ) البترول غازات دفيئة تسهم في الحترار العالمي 

الشجار. هو قطع اعداد كبيرة من الشجار من قبل المزارعين او شركات قطع الشجار 
هذه العملية تسمى. الجديدة غير ممكن ان تنمو بسرعة كافية لتحل محل الشجار المقطوعة 

.النباتات الخرى و العديد من الحيوانات ( مواطن ) ويهدد موائل , عملية ازالة الغابات 
كما ان هذه الشجار هي مصدر. تدمير الغابات المطرية وفيرة سابقة تثير القلق بشكل خاص 

العلماء وجدوا طرق للحد من الضرار التي, لحسن الحظ . الكثير من الوكسجين في العالم 
. لكن الكثير من العمل ل يزال يتعين القيام به , تحلق بالبيئة عندما يتم استخدام هذه الموارد 

Now do the exercises in the Activity Book : 
       Match these words from the text on page 74 of the Student's
Book with their definitions : 

: في كتاب الطالب بتعاريفها  74أوصل الكلمات من النص صفحة 
1- efficiently بكفاءة       a( cutting down trees for wood قطع الشجار من اجل الحصول على الخشب
2- essential اساسي         b( in a sensible manner بطريقة معقولة
3- logging قطع الشجار ونقلها       c( working well and quickly العمل بشكل جيد و بسرعة
4- wisely بحكمة              d( extremely necessary ضروري للغاية 
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      Read the texts again and answer the questions : 
              اقرأ النصوص مرة اخرى او اجب هذه السئلة
1- Why are natural resources essential to human life ? 

لماذا الموارد الطبيعية ضرورية لحياة النسان ؟  -1
- Because we use them for many things , such as food , water and
energy . -  الطعام uالماء و الطاقة, لنها تستخدم العديد من الشياء مثل  .                      
2- What is the difference between a renewable and a nonrenewable
resource ? 2- ما هو الفرق بين الموارد القبلة للتجديد و الموارد الغير قابلة للتجديد ؟    
- Renewable resources don’t disappear when they are used .
Nonrenewable resources will eventually disappear . 

الموارد الغير قابلة للتجديد ستتلشى في. الموارد القابلة للتجديد ل تتلشى عندما تستخدم - 
. نهاية المطاف 

3- Find two examples of a renewable resource in the text and one
example of a nonrenewable resource . 

. جد مثالين لموارد متجددة في النص ومثال واحد لموارد غير متجددة  -3
- Renewable : trees ,energy from the sun . 
الطاقة من الشمس,الشجار: المتجددة – .                                                                 
- Nonrenewable : petrol . –  البترول: غير متجددة  .                                          
4- How do greenhouse gases harm the environment ? 

كيف الغازات المتسببة في الحتباس الحراري تؤذي البيئة ؟  -4
- Greenhouse gases contribute to global warming . 

. الغازات المتسببة في الحتباس الحراري تسهم في الحترار العالمي - 
5- What is deforestation ? How does the text say that deforestation
harms the environment ? 

ماذا تقصد بإزالة الغابات ؟ كيف النص يتحدث بان ازالة الغابات يضر بالبيئة ؟  -5
- Deforestation happens when large numbers of trees cut down and
they cannot be replaced . It endangers plant and animal habitats . 

ويعرض. ازالة الغابات يحدث عندها اعداد كبيرة من الشجار تقطع ول يمكن استبدالها - 
. النباتية و الحيوانية ( المواطن ) للخطر الموائل 
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Prefixes and Suffixes  البواديء و اللواحق
والغاية من. البادئة هي الضافة في بداية الكلمة واللحقة هي الضافة في نهايتها : للتذكير 

. اضافتها للكلمات لتغيير معانيها 

يمكن ان يساعدنا لفهم وتذكر ( Suffixes) و اللواحق  ( Prefixes) تعلم البواديء * 
. كلمات جديدة 

(يزيل او يقلل او يفك ) تعني -   deالبادئة - 
( اجراء او عملية ) تعني  ation-اللحقة - 

deforestلها - ( de)عند اضافة البادئة ( الغابة ) التي تعني  ( forest) لذا فان الكلمة 
لها ( ation)-وعند اضافة اللحقة ( تقليل او ازالة الغابات ) يصبح معناها 

deforestation  ( . عملية تقليل او ازالة الغابات ) يصبح معناها

: هذا جدول بالبواديء واللواحق الشائعة 

        Example مثال           Meaning معناهاPrefix البادئة  
antipollution مضاد

للتدخين
against ضدanti

bicycle دراجةtwo اثنانbi
coworker رفيق العملtogether سويةco
defrost يزيل الصقيعreduce , remove تقليل او ازالةde
ecosystem نظام بيئيenvironment بيئةeco
international دوليamong , between بينinter
microscope مجهرvery small صغير uجداmicro
reread يعيد قراءةagain مرة اخرىre
television تلفازover a distance عن بعدtele

transcontinental عابر
القارة

across عبرtrans
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: لحظ الجدول التالي للواحق 

        Example مثال           Meaning معناهاSuffix اللحقة  
renewable متجددcapable of Þقابل لـable

environmental بيئيrelated to Þمتعلق بـal
celebration احتفالaction , process حدث او اجراءation

wooden خشبيmade of مصنوع منen
harmful مضرfull of  كامل) زاخر  ( ful
scientist عالمperson who does شخص يقوم

بـ
ist

heartless عديم الرحمةwithout بدونless
quietly بهدوءin this way بهذه الطريقةly

geology جيولوجياscience of علم الـ ology
craftsmanship فن/ حرفية  skill  مهارةship

يمكن ان-( al) على سبيل المثال  ( . suffixes) هنالك معاني اخرى لبعض اللواحق * 
يمكن- ( ly) او المقطع  ( refusalرفض  ) كلحقة للسم مثلu ( سلوك او تصرف ) تعني 

 uان توجد في كلمات شائعة مثل (family – July – only – early – fly . ) … 

       Guess the meaning of the following words : خمن معنى الكلمات التالية
1- deoxygenation  removing the oxygen from something . 

.    ازالة الوكسجين من شيء ما نزع الوكسجين -1
2- depoplulation  reducing the population of an area . 

.    تقليل عدد في المنطقةاخلء من السكان -2
3- devaluation  reducing the value of something . 

.   تقليل قيمة شيء ما تخفيض القيمة -3
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UNIT EIGHT LESSON 2
Recycling waste تدوير النفايات
Read the text : اقرأ النص
Dealing with waste is a major problem in most countries . Statistics
show that each person in industrial countries throws away on
average of two kilograms of waste each day . That's 14 kg a week ,
or more than 700 kg a year !  This is often burnt  or buried the
earth . These methods both cause pollution . Streams and rivers and
even the sea can be polluted by buried waste . 

تشير الحصاءات الى ان كل. التعامل مع النفايات هي مشكلة رئيسية في معظم البلدان 
كيلو 14ذلك . كيلو غرام كل يوم  ( 2) بمعدل ( النفايات ) شخص في البلدان الصناعية يلقي 

u ما تعرف هذه النفايات او! كيلو غرام بالسنة  700او اكثر من , غرام في السبوع  وغالبا
الجداول و النهار وحتى. هذه الساليب على حد سواء تسبب التلوث . تدفن تحت الرض 

. البحر يمكن ان يلوث من قبل النفاية المدفونة 
One solution is to encourage people to recycle their waste . A simple
method is to give each home different-coloured plastic bags in
which to place their waste . In some cities they use green bags for
paper ) envelopes , newspapers , writing paper and so on ( , yellow
for plastic ) plastic bottles , plastic bags , etc ( , blue for glass and
brown for biological waste ) food and garden waste ( . 

اسلوب بسيط هو اعطاء لكل منزل أكياس, حل واحد يشجع الناس لعادة تدوير نفاياتهم 
في بعض المدن يستخدمون أكياس. بلستيكية ملونة مختلفة بالشكل توضع فيها نفاياتهم 

)الكيــاس الصفــــراء للبلســتك ( ,  ورق كتابة وهكذا , صحف , مخلفات ) خضراء للورق 
الكياس الزرقاء للزجاج و الكياس( , الى آخره , اكياس البلستك , الزجاجات البلستيكية 

( . الطعام ونفايات الحديقة ) ذو اللون السمر للنفايات البيولوجية 
Today , more and more people are recycling their waste . In some
countries . More than 50% of waste is recycled . Glass , paper and
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plastic can all be used again , both saving money and helping to
protect the environment . 

٪ من النفايات يعاد 50أكثر من , اكثر فأكثر الناس يكررون نفاياتهم في بعض القطار , اليوم
كلهما توفر المال,الورق و البلستك يمكن ان تستخدم مرة اخرى ,الزجاج . تدويرها 

. وتساعد على حماية البيئة 

Now do the exercises in the Activity Book: أنجز الن التمارين في كتاب النشاط
       Match these words with their definitions : أوصل الكلمات بتعاريفها
1- bury دفن         a( the process of damaging the air, water or land with chemicals . 

a )  الماء او الرض بالمواد الكيميائية , عملية اتلف الهواء .
2- waste نفاية       b( useless materials that are left after you have used something .

 b ) مواد عديمة الفائدة التي تم تركها بعد استخدامها لشيء ما .
3- pollution         c( to put something in the ground and cover it with earth . 

 c ) تلوث( .                                                 التراب ) وضع شيء ما في الرض وتغطيته� بالرض
4- encourage        d( to suggest that someone does something that you believe 
. would be good             يشجع أو يحث    

 d ) اقتراح بان شخص ما يعمل شيء ما و تعتقد بان ذلك الشيء جيد .
        Look at the flow chart on page 75 of the Student's Book and
complete the sentences about the recycling process , using the
passive form . 

في كتاب الطالب وأكمل الجمل حول عملية أعادة التدوير 75أنضر الى الرسم البياني صفحة 
. مستخدماu صيغة المبني للمجهول , 

1- First , the waste is sorted at home . 
1-  uيتم فرز النفايات في المنزل    ,اول   .

2- Then , it is placed in different bags . 
.   توضع النفايات في أكياس مختلفة    ,ثم  -2

3- Next , it is collected by a refuse lorry . 
.    تجمع النفايات من قبل شاحنة القمامة   ,بعد ذلك  -3

4- after that , it is taken to a waste treatment plant . 
.    تؤخذ النفايات الى وحدة المعالجة   ,بعد ذلك  -4

5- In the waste treatment plant , it is separated into different types . 
.  معالجة النفايات تفضل الى انواع مختلفة في محطة -5

6- Then , it is cleaned in special machines . 
.   تنظف في آلت خاصة    ,ثم  -6

254
   6th Preparatory  اعداد الستاذ رياض ابراهيم حمادي               
  

A

B



7- Finally , glass , paper and plastic can be used again . 
7-  uيستخدم مرة اخرى الورق و البلستك يمكن ان, الزجاج , أخيرا  .

UNIT EIGHT LESSON 3
A renewable resource :  الموارد المتجددة) المورد القابل للتجدد  (
The wind is a natural resource that people have been using for
thousands of years . People have used it to power sailing boats all
over the world , and it was used in Europe for a long time to grind
corn into flour for bread . Now we have developed ways to use it to
provide electricity for many other purposes . 

استخدم الناس الرياح كقوة. الرياح هي مورد طبيعي وان الناس استخدمه� للف السنين 
واستخدم الرياح في اوروبا لفترة طويلة لطحن, للقوارب الشراعية في جميع انحاء العالم 

الن قمنا بتطوير طرق استخدمها لتوفير الطاقة الكهربائية لغراض. الذرة الى دقيق الخبز 
. اخرى 

The main advantage of wind power is that it is clean energy . Wind
power doesn’t produce any waste or greenhouse gases . Another
advantage is that it is renewable . Wind is caused by changing
temperatures in the air , and it will never run out . Finally , wind
power is efficient . Because wind turbines are quite tall , the land
under the turbines can still be used for agriculture . 

طاقة الرياح ل تنتج أي نفايات او غازات. الميزة الرئيسية لطاقة الرياح بأنها طاقة نظيفة 
تتسبب الرياح بتغيير درجات الحرارة. ميزة اخرى بأنها متجددة . مسببة للحتباس الحراري 

طاقة الرياح فعالة لن توربينات الرياح القائمة مرتفعة, أخيراu . و انها لن تنفذ . في الهواء 
 uالرض تحت التوربينات مازال بالمكان استخدامها للزراعة , جدا .

Wind power does have some disadvantages ,however . People who
live near the turbines find them unattractive , and think they spoil
the landscape . The turbines are also said to be quite noisy ,
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although it is quite possible that new technologies may take them
quieter in the future . There is also a lot of expense involved in
installing and maintaining the wind turbines . Finally , wind
turbnes cannot supply all of our energy needs , so we will always
have to rely on additional sources of energy . 

الناس الذين يعيشون بالقرب من توربينات, مع ذلك , طاقة الرياح تمتلك بعض العيوب 
u بانها صاخبة. واعتقد انها تفسد المناظر الطبيعية , وجودها غير جذابة  التوربينات قيل ايضا

 uفي( , ضوضائية ) جدا uعلى الرغم من الممكن التكنولوجيات الجديدة قد تجمعها أكثر هدوءا
u الكثير من النفقات التي تنطوي على تركيب و صيانة توربينات الرياح. المستقبل  هنالك ايضا

 . uلذلك سيكون, توربينات الرياح ل تتمكن من توفير كل احتياجاتنا من الطاقة , أخيرا
. اعتمادنا على مصادر اضافية للطاقة 

سيدتي المحترم او المحترمة/ عزيزي سيدي 
أعتقد ان هذه الخطة مثيرة. انا أكتب عن خطة الحكومة لنشاء مزرعة الرياح قبالة الساحل 

ويمكنني فهم لماذا الناس, توربينات الرياح مزعجة و ضوضائية بشكل ل يصدق . للسخرية 
الناس! ولكن هذا ليس سبباص لوضعها في البحر . ل تريد هذه التوربينات على الرض 
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Dear sir / madam
I am writing about the government's plan to build a wind farm off the
coast . I think this plan is ridiculous . Wind turbines are incredibly ugly
and really noisy , and I can understand why people don’t want them on
land . But that is no reason to put them in the sea! People who live on the
coast want a view of the ocean , not of a wind farm . Some scientists say
wind power is clean energy and is good for the environment , but it's
certainly not good for the birds! Hundreds of them fly into wind turbines
and die every year . They're also bad for fishing . They scare away the fish
. I am a fisherman with a small boat and I can't go into very deep waters t
catch fish . If this wind farm project is completed , I won't be able to earn
a living any more and I won't be the only one . Finally , I've heard that
wind turbines might interfere with the radars on boats . If that's true , the
turbines could cause dangerous accidents at sea . Surly this project can't
go ahead! 
An angry reader . 



ل ان, في عرض المحيط ( ان تكون هذه التوربينات ) الذين يعيشون على الساحل يريدون 
يقول بعض العلماء ان طاقة الرياح هي طاقة نظيفة و أنه� لمر جيد, تكون مزرعة رياح 

أنا صياد مع قارب صغير ول. اللف من السماك ! لكنها بالتأكيد ليست جيدة للطيور, للبيئة 
اذا تم النتهاء من مشروع مزرعة. استطيع الخوض في المياه العميقة جداu لصيد السمك 

أخيراu لقد. وانا لم اكون الوحيد ( جيدة ) لم استطع كسب لقمة العيش بصورة كبيرة , الرياح 
اذا كان ذلك صحيحا. سمعت ان توربينات الرياح قد تتداخل مع الرادارات على متن القوارب 

ومن المؤكد ان هذا المشروع ل. التوربينات يمكن ان تسبب حوادث خطيرة في البحر , 
 u . يمكن له المضي قدما

قارئ غاضب 

Scan the article and letter . Find one advantages mentioned in the
article and one disadvantage mentioned in the letter : 

Advantages : wind power is clean energy ; it doesn’t produce any
waste or green house gases ; it is renewable; it will never run out ; it
is efficient . 

انها ل تنتج أي نفاية او غازات متسببة بالحتباس الحراري, قوة الرياح طاقة نظيفة :  مزايا
u , انها قابلة للتجديد ,  . انها فعالة , لم تنفذ مطلقا

Disadvantages : wind turbines are ugly and noisy ; they are bad for
birds ; they are bad for fishing ; wind turbines could cause
accidents at sea . 

رياح, سيئة للسمك , سيئة للطيور , رياح التوربينات مزعجة و ضوضائية :  المساوئ
. التوربينات يمكن ان تسبب حوادث في البحر 

      Read the article and the letter on page 76 of the Student's Book .
Answer these questions : 

: أجب هذه السئلة . في كتاب الطالب  76اقرأ المقالة و الرسالة صفحة 
1- Which one mentions both advantages and disadvantages ? 

في أي منهما ذكر فيها المزايا و المساوئ على حد سواء ؟ -1
- The article mentions both advantages and disadvantages . 

.المقالة ذكرت المزايا و المساوئ على حد سواء - 
2- Which one only mentions disadvantages ?

في أي منهما ذكرت المساوئ فقط ؟  -2
- The letter only  mentions disadvantages . 

.الرسالة ذكرت المساوئ فقط - 
3- Which writer is more objective ?      3- أي من الكتاب هو أكثر موضوعية ؟
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- The first writer is more objective , he gives a balanced ,
informative view . 

. وجهة نظر غنية بالمعلومات المفيدة , اعطى توازن : الكاتب الول هو أكثر موضوعية - 
4- What is the attitude of the writer of the letter ? 

ما هو موقف كاتب الرسالة ؟ -4
- The writer of the letter is opposed to wind turbines in the sea .

. كاتب الرسالة معارض لرياح التوربينات في البحر - 

5- Which writer uses more informal language ? Why ? 
أي كاتب استخدم لغة غير رسمية بصورة كبيرة ؟ لماذا ؟  -5

- The letter is more informal because it starts sentences with but it
uses words such as incredibly and uses exclamation marks . 

وتستخدم كلمــات مثل ( butلكن ) الرسالة هي الكثر غير رسمية لنها تبدأ الجمل بكلمة - 
) ! ( . وتستخدم علمة التعجب  ( incrediblyبشكل غير معقول ) 

       Read the article more carefully and write short answers to the
questions : اقرأ المقالة بعناية كبيرة وأكتب جواب قصير للسئلة 
1- In what ways has wind power been used for thousands of years ? 

في أي طريقة استخدمت قوة الرياح منذ آلف السنين ؟  -1
- To power sailing boats and grind corn .

.كقوة للقوارب الشراعية وطحن الذرة  – 
2-  What is the most important aspect of wind power ? 

ما هو الجانب الكثر اهمية لقوة الرياح ؟  -2
- It is clean energy . – الطاقة النظيفة .
3- Why does the author say wind power is efficient ? 

لماذا يقول الكاتب بان قوة الرياح فعالة ؟ -3
- Because the land under the turbines can also be used for
agriculture . 

. لن الرض تحت التوربينات يمكن ان تستخدم للزراعة - 
4- What two complaints do people who live near wind turbines have
about them ? 

. ما هي الشكوتين للناس الذين يعيشون بالقرب من التوربينات  -4
- They are unattractive and they are noisy . 
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. التوربينات غير جذابة و ضوضائية - 
5- Why can't we only use wind power to supply our energy ? 

لماذا ل نستطيع فقط استخدام قوة الرياح لتوفير الطاقة لنا ؟ -5
- It can't supply enough energy to meet our needs . 

. ل توفير ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجاتنا - 

    Read the letter more carefully . What disadvantages of wind
turbines does the writer mention that the writer of the article
doesn’t mention ? 

ما هي مساوئ رياح التوربينات التي ذكرها الكاتب والتي لم. اقرأ الرسالة بعناية كبيرة 
يذكرها في المقابلة ؟

 1- They are a danger to birds . 1-  خطرة على الطيور.
2- They scare away fish . 2-  ترعب السماك.
3- They may interfere with boat radars . 3- تتداخل مع اجهزة الرادار على
                                                                                                . متن القارب
     Complete the sentences by putting the verbs in brackets into the
correct form .

. أكمل الجمل من خلل وضع الفعال في القواس الى الشكل الصحيح 
1- If they built ) build ( more wind farms on the coast , they would
scare away the fish . 
2- If solar farms were built , they would provide ) provide ( a cheap
form of energy . 
3- If birds fly ) fly ( into wind turbines , they will be killed . 
4- If wind turbines were ) be ( less noisy , people wouldn’t complain
about them so much . 
5- If we find ) find ( alternative sources of energy , we will be able
to meet all our energy needs .  

بهـذه الحالـــة نضع فعـــل مساعـــد ( be) اذا ذكـــر ما بين القوســـين : ملحظة للتذكير * 
 (is , are , am , was , were ) الى زمن الجملة و الفاعل اذا كان مفرد او جمع u وفقا

. للتمرين أعله  ( 4) كما في النقطة 
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UNIT EIGHT LESSON 4
" Careers connected with the environment " مهن مرتبطة بالبيئة

- Match the jobs with the illustrations : أوصل المهن بأوصافها
1- Health , safety and environment manager       مدير الصحة و سلمة البيئة
2- Recycling coordinator         منسق عمليات التدوير
3-Water quality planner          مسؤول نوعية الماء
4-Park ranger       حارس المتنزه 

A- Monitors the quality of the water . Investigates pollution
problems and looks for solutions . 

.  يراقب نوعية الماء ويتحقق من مشاكل التلوث ويبحث عن الحلول 
B- Makes sure a factory is following regulations to keep people and
the environment healthy . 

. يتأكد من ان المصنع يتبع التعليمات الصحية للحفاظ على الناس 
C- Encourage people to sort their rubbish . Give people
information about where to put glass , plastic and paper products . 

,يعطي الناس معلومات عن مكان وضع المنتجات الزجاجية . يشجع الناس لفرز النفايات 
. البلستيكية و الورقية 

D- Collects information about animals in their natural habitat .
Enforces laws for protecting them . 

. يجمع المعلومات عن الحيوانات في موطنها الطبيعي ويطبق القانون لحمايتها 

Q / Change these sentences into ) Past Future Tense ( : 
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           حول هذه الجمل الى زمن المستقبل في زمن الماضي
1- Ibrahim : I'm going to work in a petrol refinery . 
-   Ibrahim decided he was going to work in a petrol refinery . 

الى ( I) وكذلك حولنا ضمير الفاعل للمتكلم  ( was) الى زمن الماضي  ( am) لحظ حولنا 
اما في( , أنا ) لنه� في الجملة الولى هو يتكلم عن نفسه فيقول  ( he) ضمير الفاعل الغائب 

. وهكذا مع باقي الجمل ( . هو ) الجابة نحن الذين نتكلم عنه� فنقول 

2- Nabeel : I think I'll be more careful about sorting and recycling
my rubbish in the future . 

- Nabeel thought he would be more careful about sorting and
recycling his rubbish in future . 
3- Hazem : I'll take a big to put our rubbish in . 
-   Hazem decided he would take a big bag to put our rubbish in . 
4- Amal : I have to hurry because the library is closing in a half an
hour . 
Amal had to hurry because the library was closing in half an hour . 

اذا لديك مزيداu من الوت أطلع على الدرس الخامس من هذا اليونت الذي يتضمن اغلب* 
. تمارينه� انشطة صفية و سمعية 

UNIT EIGHT LESSON 6 
      Complete the sentences with the words from the box : 
                     أكمل الجمل بالكلمات من الصندوق

1- If deforestation continues , many species of animal will disappear
completely . 

. اكثر الحيوانات ستختفي ,  ازالة الغابات اذا استمرت -1
2- Scientists are finding ways to limit damage to the environment . 
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buried    wisely   limit    renewable     deforestation     spoil     essential     regulation
مدفون       بحكمة     حد         استبدال              ازالة الغابات           تفسد       ضروري      انظمة او قوانين



.  من الضرار التي تلحق بالبيئة  للحدوجد العلماء طريقة -2
3- Wind is a renewable source of energy . 

.   المتجددةالرياح هي مصدر الطاقة -3
4- We have to follow a lot of safety regulations at works . 

.  السلمة في العمل  انظمةعلينا ان نتبع الكثير من -4
5- We need to replace the trees that are cut down . 

.  الشجار التي تقطع  استبدالنحن بحاجة الى -5
6- We need to use the Earth's resources wisely .

.   بحكمةنحن بحاجة الى استخدام موارد الرض -6

7- It is essential that something is done about the destruction of the
rainforests . 

.  بان يتم او يعمل شيء ما حول تدمير الغابات المطرية  الضروريفمن -7
8- Waste is often burnt or buried . 

u تدفن او -8 .   تحرقالنفاية غالبا
9- Some people say that wind farms spoil the landscape . 

. المناظر الجميلة  تفسد الرياح( مصادر ) بعض الناس يقولون بان مزارع  -9
       Complete the phrases with the words from the box . Use each
word once only . There is one extra word . 

هنالك كلمة اضافية.استخدم كل كلمة مرة واحدة فقط .أكمل العبارات بالكلمات من الصندوق 
.

1- park ranger                                                        1الحارس ( مكان ) موقع -
2- renewable energy source                                         2- تجدد مصدر الطاقة
3- wind turbine                                                                   3توربين الرياح -
4- natural resource                                                          4الموارد الطبيعية -
5- greenhouse gas                                                               5الغازات الدفيئة -
6- global warming                                                6ظاهرة الحتباس الحراري -
       The underlined sentences about the future plans were all
spoken a few days later . Rewrite them as future in the past .  
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مورد             حارس        تجدد                  توربين        غاز      ظاهرة تحذير       المكسب
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d

الن وبعد ثلث ايام مضت. الجمل التي تحتها خط تتحدث عن خطط مستقبلية قبل بضعة ايام 
. اعد كتابة الجمل كمستقبل بزمن الماضي . 

Adnan : I'm going to visit my brother in Beirut . I haven’t seen him
for two months . I'm going to say there until Saturday .  
Hasan : I'm playing basketball .
Badria : I'm not sure what I'm doing this weekend . I think I'll
probably go to the shopping mall with my friends . 
Fawsia : I'm going to study for my exams , I need to read through
all my notes again .  

   
1- Adnan decided he was going to visit his brother in Beirut . 
2- Hasan couldn’t meet his friends because he was playing
basketball . 
3- Badria thought she would probably go to the shopping mall with
her friend . 
4- Fawsia promised her mother she was going to study for her exam .

كما نلحظ في الجمل اعله تم تغيير الفاعل للمتكلم الى ضميره� الغائب وذلك لن في الجمل
. اعله يتحدث عن نفسه� اما في الجابة نحن نتحدث عنه� 

        Match the beginnings of these active and passive sentences
with their endings . أوصل بدايات الجمل المبنية للمجهول و المبنية للمعلوم الى
 نهاياتها
1- Many wind turbines        a( can be used for agriculture . 
     العديد من توربينات الرياح              يمكن ان تستخدم للزراعة    
2- People who live near wind farms        b( have been built in Europe.
الرياح       بنيت في اوربا( مصادر)الناس الذين يعيشون بقرب مزارع              
3- The land under the wind turbines      c( complain about the noise. 
   الرض تحت رياح التوربينات                          يشتكون من الضوضاء          
4- Building a wind turbine         d( is an expensive project . 
  بناء او انشاء توربين الرياح                      مشروع مكلف الثمن     
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e5- Wind power        e( has been used for thousands of years . 
  
      Write 100 to 120 words about " How people can improve the
environment " :

" : كيف يمكن للناس تحسين البيئة " كلمة عن  120الى  100أكتب من 
We all dream to live in a safe and healthy environment because it is
very important thing . Healthy and clean environment means good
health and safe life . 

u نحلم ان نعيش في بيئة آمنة وصحية لنه� امر في غاية الهمية  البيئة الصحية و. نحن جميعا
. النظيفة تعني صحة جيدة وحياة آمنة 

Improving the environment demands that we have to avoid all that
lead to dirties such as rubbish and other waste materials . Bottles ,
cans plastic and paper can be sorted , put in special bags and
delivered to be taken to special where they can be recycled . In my
opinion these ways will help us get a clean healthy environment and
improving the environment means a better future for our future
generations . 

تحسين البيئة يتطلب بان من الواجب علينا تجنب كل ما يؤدي الى القذارة مثلu القمامة و
توضع في اكياس, العلب البلستيكية و الورق يمكن فرزها , الزجاجات . النفايات الخرى 

هذه الطرق, في رأيي . خاصة وتسلم ليتم اخذها الى اماكن خاصة حيث يمكن اعادة تدويرها 
تساعدنا بالحصول على بيئة صحية نظيفة وتحسين البيئة يعني مستقبل أفضل لجيــالنا

. القادمة 
UNIT EIGHT LESSON 7

                             " The Euphrates River " نهر الفرات 
- Read the article and write a heading for each section : 
                     اقرأ المقالة واكتب عنوان لكل فقرة
1- " About the river " النهر 

H
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The Euphrates River , which is 2,800 km long , is the longest river in
the Middle East . It begins in the Caucasus Mountains , and flows
through Turkey , Syria and Iraq . The upper part of the river runs
through steep gorges and cannot be used for navigation . The lower
part of the river is quite shallow , so only smaller boats can use that .
In southern Iraq , the river joins with the Tigris River to form the
Shatt al-Arab , which then flows into the Arabian Gulf . 

يبدأ من جبال. اطول نهر في الشرق الوسط , كم  2,800الذي يبلغ طوله� , نهر الفرات 
الجزء العلوي من النهر يمر عبر وديان. سوري  و العراق , ويتدفق عبر تركيا , القوقاز 

لهذا, الجزء السفلي من النهر جداu ضحل . شديدة النحدار و التي ل يمكن استخدامها للملحة 
يلتقي النهر بنهر, في جنوب العراق . فقط القوارب الصغيرة يمكن استخدامها بهذا النهر 

. والذي يصب في الخليج العربي . دجلة ليشكل شط العرب 

2- " The history of the river " تأريخ النهر
The area between the Euphrates River and the Tigris River , in what
is now Iraq , was the birthplace of some of the earliest civilizations in
the world . At that time , the river was used for transport , and some
of the most famous ancient cities were built on the banks of the
Euphrates . The ruins of ancient Babylon can still be seen near the
river . Today we can see some important modern cities , such as An
Najaf in Iraq , a long the banks of the river . 

بعض اقدم( مسقط رأس ) وهي مولد , هي الن العراق , المنطقة بين نهري دجلة و الفرات 
وبعض المدن الكثر شهرة بنيت, استخدم النهر للنقل , في ذلك الوقت . الحضارات في العالم 
اليوم. اطلل بابل القديمة يمكن او ل تزال مشاهدتها بقرب النهر . على ضفاف الفرات 

على طول ضفاف. مثلu النجف في العراق , بإمكاننا مشاهدة بعض المدن الحديثة ذات الهمية 
. النهر 

3- " The river as a resource / Dams "  السدود/ النهر كمورد
The river is an important natural resource for the region . All three
countries have dams on the river . The Euphrates dam in Syria
forms a reservoir that is used for irrigating cotton corps . It also has
a hydroelectric power plant , which uses the water to operate
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turbines that generate electricity . This plant is extremely
important , as it supplies a large percentage of Syria's electricity . In
Turkey , The Ataturk dam is the largest of a series of twenty-two
dams that are planned on the Euphrates and Tigris Rivers . In
addition to providing hydroelectric power , it provides irrigation for
corps such as cotton , wheat , barely and lentils . The dam has
created a lake that is also used for sailing and other water sports ,
and it holds a famous water sports festival every year . 

سد. جميع البلدان الثلثة تمتلك سدود على النهر . النهر هو مورد طبيعي مهم في المنطقة 
(السدود ) كما لديها . الفرات في سوريا يشكل الخزان الذي يستخدم في ري محصول القطن 

هذا. محطة للطاقة الكهرومائية والتي تستخدم المياه لتشغيل التوربينات التي تولد الكهرباء 
ســـد, في تركــيا . كمـــا يزود نسبة كبيرة من الكهرباء في سوريا , المبنى في غاية الهمية 

.هو اكبر سلسلة لثنين وعشرين سداu مخطط لها على نهري دجلة و الفرات ( اتاتورك ) 
يوفر الري للمحاصيل مثل القمح و القطن و. اضافة الى ذلك لتوفير الطاقة الكهرومائية 

u  للبحار و الرياضـات المائية. الشعير و العدس  انشاء سد لتكوين بحيرة تستخدم ايضا
. مهرجان الرياضات المائية الشهيرة في كل عام ( على السد ) ويقام  , الخرى 

        Scan the article on page 78 of the Student's Book and complete
the fact file : 

: في كتاب الطالب و أكمل ملف الحقائق ( نهر الفرات  ) 78تصفح المقالة صفحة 

Euphrates الفراتName of river  اسم النهر
2,800 km الفان و ثمانمائة كم Length الطول 

Caucasus Mountains  جبال القوقازBegins يبدأ
Arabian Gulf الخليج العربيEnds ينتهي

Turkey , Syria , Iraq  سوريا و العراق, تركياCountries it flows through
البلدان التي يتدفق من خللها

Euphrates , Ataturk  اتاتورك, الفراتNames of dams أسماء السدود
Reservoir , irrigation , hydroelectric power
and sport .    طاقة كهرومائية و رياضة, سقي , خزن

Uses of dams  استعمالت السدود

        Find words in the text that have the following meanings : 
                         جد كلمات في النص تمتلك نفس المعنى
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1- the opposite of deep × shallow                      1-  ضحل× عكس كلمة عميق
2- the remains of a building ruins 2-  خراب  )   اطلل بقايا بناء     (                       
3- an area that contains water for distribution reservoir 

 خزانالمنطقة التي تحتوي على مياه لتوزيعها  -3
4- a general word for cotton , wheat , barley and so on crops 

 محاصيلالشعير ,القمح , كلمة عامة من القطن  -4

: تستخدم الصفات وتليها حروف جر للتحدث عن الناس او الشياء - 
Prepositions  حروف الجر   Adjectives الصفات 

about 

angry  حول شيء ما) غاضب  (
annoy  حول شيء ما) منزعج  (

excited  مثير 
sure  مؤكد

worried قلق

with

angry  حول شيء ما) غاضب  (
annoy  حول شيء ما) منزعج  (

bored  مضجر
disappointed مخيب المل

pleased مسرور  

Adjectives + Prepositions الصفات مع حروف الجر
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of
Afraid يخشى

Frightened  مرعب
Jealous غيور
Proud فخور

ininterested  مثير للهتمام
atgood جيد

bad  سيء
:أمثلة خارجية حول الصفات التي تتبعها حروف الجر 

1- Are you ever disappointed with your marks at school ? 
     ) disappointed , excited , sure , worried ( 
2- Do you ever feel jealous of your friends ? 
     ) interest , excited , jealous , bored ( 
                          او بالعكس
3- When do you feel proud of yourself ? 
     ) at , in , about , of ( 
4- Which school subjects are you most interest in ? 
     ) at , in , about , of ( 

" Best Wishes God Willing 
"
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